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w numerze:
 
StrzeGom
 
Są nowe 

mieszkania
Już niebawem pierwsi 

lokatorzy wprowadzą się 
do nowych lokali komunal-
nych przy ul. Świdnickiej 
w Strzegomiu. Str. 3 

GrAnICA  
To była  
integracja!

Mieszkańcy wsi Granica 
i Grochotów walczyli ze 
sobą na turnieju wsi. Rywa-
lizowali zawzięcie, ale tylko 
dla zabawy. Str. 8

SPort
 
Strzegom biegał 

Takiej frekwencji nikt się 
nie spodziewał. Na starcie 
stanęło niemal 200 uczest-
ników! Str.11

w numerze:
 
StrzeGom
Nasza rzeźba  
odzyska blask 

Trwa renowacja zabytko-
wej, kamiennej figury św. 
Jana Nepomucena znajdu-
jącej się w Rynku w Strze-
gomiu. 

 str.2

StrzeGom
Wandale w akcji 

 Do dużego basenu wrzu-
cili ławki, parasole z podsta-
wami, krzesełka. W wodzie 
pływały też puste butelki 
po piwie. Z pewnością nie 
ujdzie im to na sucho. 

 str.4

StrzeGom
oto nasze 
sołectwa!!!

Prezentujemy wsie gminy 
Strzegom. W tym wydaniu 
Bartoszówek i Goczałków. 
Kto się o nie troszczy? Co 
się w nich zmieniło? Dla-
czego warto je zobaczyć? To 
wszystko we wkładce 

 str. I – IV
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Do końca września zostanie 
wybudowana niewielka po-
czekalnia dla podróżnych 
przy ul. Leśnej w Strzego-
miu. Wielkiego zadowolenia 
nie kryją podróżni oczekują-
cy na busy. 

- Nareszcie będę miała gdzie 
się schować przed deszczem 
czy też zimą, kiedy jest bar-
dzo zimno. Stawiano nam 
koksiaki, ale to nie załatwiało 
sprawy – twierdzi pani Ania.  
- Najważniejsze, że będą toalety. 
Pan wie jak się czuje człowiek, 
który nie miał gdzie załatwić 
swoich potrzeb fizjologicz-
nych? – mówi pani Krystyna, 
zwracając się do burmistrza. 
Swojego zadowolenia nie kryją 
także właściciele okolicznych 
nieruchomości, bo to często tam 
ci, którzy nie wytrzymywali, 
musieli się załatwić. - Oczekuję 
także większej ilości koszy na 
śmieci - dodaje pani kosme-
tyczka. 

Wiele lat mieszkańcy gminy 
Strzegom dojeżdżający komu-
nikacją lokalną do szkoły pracy 
czy na zakupy przeżywali wielki 
horror związany z oczekiwa-
niem na busa. Po nieudanej 

próbie odkupienia w latach 
90-tych dworca autobusowego 
przy ul. Kasztelańskiej, pomysł 
przeniesienia przystanku na ul. 
Szarych Szeregów ograniczył 
się tylko do przestawienia tablic. 
Nie było ławek i toalet, a nawet 
zwykłej budki przystankowej 
chroniącej od deszczu. W roku 
2011 został uruchomiony nowy 
dworzec autobusowy. Jednak 
lokalizacja tego dworca nigdy 
nie była akceptowana przez 
naszych mieszkańców. Służy 

całkiem dobrze jako miejsce 
zatrzymywania się autobusów 
dalekobieżnych. Burmistrz 
Strzegomia stanął przed dyle-
matem - co dalej. Po nieuda-
nych negocjacjach z właścicie-
lami dawnego dworca, którzy 
możliwość postawienia przy-
stanku uzależniali od zgody 
na budowę marketu, na który 
Rada Miejska tez nie wyrażała 
zgody, zapadła decyzja. Przy-
stanek został przeniesiony na 
ul. Leśną, gdzie docelowo po-

wstanie mała poczekalnia dla 
podróżnych. W międzyczasie 
- w roku 2013 - wybudowa-
no długo oczekiwaną zatokę 
autobusową przy Lidlu, co 
spowodowało, że mieszkańcy 
tamtych okolic nie muszą 

już chodzić do centrum, by 
wsiąść do busa. Na ul. Leśnej 
wybudowano wiatę, posta-
wiono ławki i wtedy też pod-
jęto decyzję o przygotowaniu 
projektu budowy przystanku 
autobusowego. 

Wygoda dla podróżnych
Przy ul. Leśnej powstaje poczekalnia autobusowa z prawdziwego zdarzenia. Obiekt będzie nowoczesny i w pełni monitorowany

Projekt uzyskał tym samym 
dofinansowanie ze środków 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego na pozio-
mie 84,99 %, czyli w pełnym 
wnioskowanym zakresie. - 
Przygotowujemy załączniki 
niezbędne do zawarcia aneksu 
do umowy o dofinansowanie – 

wyjaśnia burmistrz Strzegomia, 
Zbigniew Suchyta. - Aneks 
zostanie zawarty prawdopo-
dobnie jeszcze w lipcu br. Gmi-
na Strzegom otrzyma dofinan-
sowanie w kwocie blisko 4,8 
mln zł i będzie to największa 
w historii gminy dotacja uzy-
skana w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2007-2013 – dodaje 
burmistrz. Odpowiadając na 
pytania mieszkańców tych 
ulic informujemy, że w ramach 
całego zadania na ul. Armii 
Krajowej zostanie wyciętych 9 
lip, a na ul. Wesołej – 5 lip i 8 
świerków. Jest to konieczne ze 
względu na fakt niszczenia na-
wierzchni chodnika i drogi. W 
te miejsca nasadzone zostaną 
lipy niskopienne.

red

Gmina dostała duże pieniądze na remont dróg
Przebudowa ul Armii Krajowej i Wesołej będzie z pełnym dofinansowaniem- w kwocie niemal 4,8 mln zł Będą utrudnienia 

24 lipca br. rusza kolejny etap 
budowy schetynówki. W tym 
dniu zostanie zamknięty odci-
nek ul. Świdnickiej - od ul. Św. 
Tomasza do ul. Kasztelańskiej.

Osoby chcące dojechać do 
Świdnicy nie będą mogły kie-
rować się z Rynku bezpośrednio 
w ul. Świdnicką. Pozostaje 
dojazd ul. Św. Anny, następnie 
fragmentem ul. Al. Wojska 
Polskiego – w kierunku ul. 
Kasztelańskiej i skręt w lewo 
na Świdnicę. 

Natomiast osoby przyjeżdża-
jące ze Świdnicy, chcące doje-
chać do centrum miasta, będą 
musiały kierować się w prawo 
– w stronę ul. Kasztelańskiej. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

15 lipca br. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął 
decyzję o zwiększeniu dofinansowania dla projektu gminy 
Strzegom „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą prowadzących do terenów powojskowych 
– ul. Armii Krajowej i Wesołej w Strzegomiu”. 

Mieszkańcy bloku przy ul. Świd-
nickiej 33 będą mieli możliwość 
dojechania do swojego budynku 
mieszkalnego. 

– Wiele lat dojeżdżałem do szkoły 
i pracy autobusami. Wiem, jak 
ciężko jest kiedy nie ma przede 
wszystkim toalet i miejsca, gdzie 
można schować się przed desz-
czem czy zimnem. Ta inwestycja, 
której wartość wynosi 205 tys. zł 
pozwoli na godne podróżowanie 
naszych mieszkańców i nie tylko – 
podkreśla burmistrz!

Przystanek będzie miał poczekalnię o powierzchni 30 m². Będą trzy toalety 
(w tym dla niepełnosprawnych) z automatami, do których wejście będzie 
z zewnątrz. Przed poczekalnią będą ławeczki. Obiekt będzie monitorowany. 
Planowany termin zakończenia prac to wrzesień 2014 r.
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Numery telefoNów urzędu 
Miejskiego w strzegoMiu:
sekretariat – (74)8560-500
sekretarz gminy – (74)8560-
503
skarbnik gminy – (74)8560-
504
Przewodniczący rady miej-
skiej – (74)8560-549 
wydział Spraw obywatel-
skich i Bezpieczeństwa – 
(74)8560-557
wydział oświaty – (74)8560-
581
wydział Kultury, Sportu i Pro-
mocji – (74)8560-523
wydział Gospodarki Nie-
ruchomościami i zagospo-
darowania Przestrzennego 
– (74)8560-541
wydział Gospodarki Komu-
nalnej ochrony Środowiska 
i wsi – (74)8560-531
wydział Gospodarki odpa-
dami Komunalnymi  
– (74) 8560 – 570  
wydział Gospodarki lokalo-
wej – (74)8560-522
wydział funduszy europej-
skich – (74)8560-564
wydział Inwestycji i za-
mówień Publicznych – 
(74)8560-553
wydział organizacyjny – 
(74)8560-599
wydział obsługi Interesan-
tów – (74)8560-576
referat Budżetowy – 
(74)8560-505
wydział Podatkowy – 
(74)8560-510
Biuro rady – (74)8560-550
zespół ds. Kontroli – 
(74)8560-517
urząd Stanu Cywilnego (ul. 
Świdnicka 15-17)– (74)8550-
730
rzecznik Prasowy – 
(74)8560-514

SzKoły I PrzedSzKola: 
Publiczne Przedszkole Nr 2 
im. misia uszatka z grupą 
żłobkową – (74)649 12 40
Publiczne Przedszkole Nr 3 – 
(74)855 10 04
Publiczne Przedszkole Nr 4 – 
(74)855 13 76
Publiczne Przedszkole w Ja-
roszowie – 74)855 85 54
Publiczne Przedszkole 
w stanowicach – (74)855 
77 70
Niepubliczny Punkt Przed-
szkolny „Chatka Puchatka” 
w rogoźnicy – (74)855 92 47
Niepubliczne Przedszkole 
św. Jadwigi w morawie – 
(74)854 97 34 
Punkt Przedszkolny „ Sło-
neczna Kraina” – 783 758 
395
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. mikołaja 
Kopernika – (74)649 12 99
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa Nr 3 im. Henryka 
sienkiewicza – (74)649 19 30
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa Nr 4 im. Kornela maku-
szyńskiego – (74)855 53 22
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. Janusza Korczaka 
w jaroszowie  
– (74)855 85 24
Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Pawła II 
w kostrzy – (74)855 03 78

Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. adama mickiewicza 
w olszanach – (74)855 70 97
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa w rogoźnicy – (74)855 
92 47
Publiczna Szkoła Podstawo-
wa im. tadeusza Kościuszki 
w Goczałkowie – (74)855 
98 50
Publiczna Szkoła Podstawowa 
w stanowicach – (74)855 76 94
Gimnazjum Nr 1 im. Kardynała 
Stefana wyszyńskiego Pryma-
sa tysiąclecia – (74)649 25 66
Gimnazjum Nr 2 im. Jana 
Pawła II – (74)855 52 61
Gimnazjum im. Sługi Bożej 
anny Jenke w Jaroszowie – 
(74)855 82 05
Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Goczałkowie (74)855 95 90 
– zespół Szkół Specjalnych 
w Strzegomiu – (74)855 02 69
zespół Szkół ogólnokształ-
cących im. Stefana Żerom-
skiego – (74)855 02 33
zespół Szkół w Strzegomiu – 
(74)649 48 70
warsztat terapii zajęciowej 
w Strzegomiu – (74) 637 90 16

PrzyCHodNIe 
StrzeGomSKIe CeNtrum 
medyCzNo-dIaGNoStyCz-
Ne Sp. z o.o., ul. witosa 7 – 
(74)649 44 50, (74)649 44 62
Niepubliczny zakład opieki 
zdrowotnej „zdrowie” ul. 
Kościelna 4 – (74)649-22-77
Strzegomskie Centrum 
medyczne ul. legnicka 18 – 
(74)855-14-42
Nzoz gravit Przychodnia 
Medycyny Pracy, ul. Ko-
ściuszki 8, tel. 74 855-08-29

aPteKI
apteka „Królewska”, ul. 
legnicka 14 – (74)649 12 00
apteka “Vademecum”, 
rynek 44 – (74)855 52 06
apteka “Strzegomska”, 
rynek 38 – (74)855 14 79
apteka „Królewska”, al.woj.
Pol. 2a – tel. (74)649 21 11
apteka “Salus”, ul. witosa 7 – 
tel. (74)649 42 44
apteka „Śląska”, ul. dą-
browskiego 2 – tel. (74)855 
17 75
apteka avena, rynek 32-36 
– tel. (74)851-60-73 
dobra apteka, ul. Kościelna 
6 – tel. (74)649 12 20 
apteka „Przy fontannie”, al. 
wojska Polskiego 37e/ 31 – 
tel. (74)661 46 98 

ParafIe 
Parafia pw. Św. app. Piotra 
i Pawła w Strzegomiu – 
(74)855 02 86
Parafia pw. zbawiciela Świa-
ta i matki Bożej Szkaplerznej 
w Strzegomiu – (74)855 46 77

PolICJa 
Komisariat Policji w Strzego-
miu – (074)8551-991, 997

NotarIuSz
Beata Burkowska - zubrzyc-
ka – (74) 853 34 73, 
(74) 853 34 74

dworzeC autoBuSowy 
w Strzegomiu – (74) 660 74 41
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Ważne 
telefony

Ważne 
telefony

- Budynek w chwili obecnej 
jest już kompletny i co najważ-
niejsze bezpieczny – mówi Irena 
Kowalska, naczelnik Wydziału 
Inwestycji i Zamówień Pu-
blicznych w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu. Swojej radości 
nie kryje oczywiście Bożena Bo-
janowska-Czuk, dyrektor Strze-
gomskiego Centrum Kultury. 
- Cieszę się bardzo, że wszelkie 
prace związane z wymianą dachu 
SCK już się zakończyły. Remont 
dla nas, czyli pracowników i tym 

samym użytkowników budynku 
SCK nie był w jakikolwiek 
sposób uciążliwy. Wszystko 
odbywało się bardzo sprawnie, 
a firma Domex się sprawdziła. 
Przed samym odbiorem tech-
nicznym przyszedł deszcz, czyli 
ten najlepszy odbiorca i okazało 
się, że dach – ku zadowoleniu 
wszystkich - nie przecieka – 
zaznacza. 

Nie pozostaje nic innego, jak 
tylko życzyć Strzegomskiemu 
Centrum Kultury wspaniałych 

pomysłów i dużej kreatywności, 
a samym mieszkańcom wielu 
wrażeń estetycznych podczas 

koncertów, spektakli i przed-
stawień.

tw

Rzeźba św. Jana Nepomucena 
wraz z postumentem będzie 
miała zrekonstruowane dłonie 
i przedramię, wykonany będzie 
nowy atrybut świętego, czyli 
krzyż. Prace obejmować będą 
również korektę mocowania 
aureoli oraz bieżącą konserwację 
rzeźby wraz z cokołem. Całość 
wykonuje dyplomowany kon-
serwator dzieł sztuki - Elżbieta 
Grabarczyk. Do tej pory udało 

się oczyścić piaskowiec w partii 
rzeźby i słupków balustrady, 
wymienić spoinę na granicy po-
stumentu i niskiego cokołu pod 
rzeźbą, wykonać rekonstrukcję 
przedramienia i dłoni oraz uzu-
pełnić obłamane palce drugiej 
dłoni. – Przed odbiorem prac 
założymy jeszcze nowy krucyfiks 
i wykonamy tzw. prace kosme-
tyczne - powiedziała konserwa-
torka. Jak sama twierdzi jest to 
bardzo żmudne i pracochłonne 
zajęcie: - Na tym jednak pole-
ga nasz zawód. Chcielibyśmy 
podziękować Towarzystwu Mi-
łośników Ziemi Strzegomskiej 
za współpracę i udostępnienie 
nam materiału fotograficznego 
- dodała.

kw

Prace związane ze zmianą este-
tyki tego miejsca ruszyły jeszcze 
w czerwcu. Gmina Strzegom ze 
swojego budżetu przeznaczyła na 
ten cel kwotę 50 tys. zł. – Głównym 
przesłaniem zmian w wyglądzie 

policyjnej dyżurki jest polepsze-
nie warunków, w których będą 
przyjmowani ludzie – tłumaczy 
Andrzej Dobies, komendant 
Komisariatu Policji w Strzegomiu. 
– Chcę podkreślić, że ten remont 

nie usprawni pracy Policji, tylko 
zdecydowanie wpłynie na poprawę 
komunikacji z mieszkańcami – 
dodaje komendant. Strzegomianie 
będą wkrótce przyjmowani w bar-
dziej komfortowych warunkach 
i nawet jeśli zajdzie potrzeba po-
czekania chwilę na swoją kolej, to 
na zupełnie nowych siedzeniach, 
bo trzeba dodać, że oprócz remontu 
całego pomieszczenia, zakupione 
będą nowe meble - zarówno dla 
dyżurnego Policji, jak i dla inte-

resantów. Pomieszczenie dyżurki 
będzie także lepiej oświetlone.

tw

W związku z powyższym, 
od 9 sierpnia br. wszelkich 
opłat z tytułu najmu (dzier-

żawy) lokali, garaży, komó-
rek, ogródków oraz innych 
nieruchomości  gminnych 

administrowanych obecnie 
przez ZGM sp. z o.o. pro-
simy dokonywać w nowym 
budynku administracyjnym 
położonym przy Wieży Tar-
gowej (Rynek wewnętrzny) 
lub w kasie Zakładu Usług 
Komunalnych w Strzegomiu 
Sp. z o.o. przy Alei Wojska 

Polsk iego 75 (do dnia  8 
sierpnia 2014 r. opłaty nadal 
przyjmowane będą w kasie 
ZGM Sp. z o.o. w Strzego-
miu przy ul. Paderewskiego 
13).

Jednocześnie nadmieniamy, 
że numer konta bankowego 
pozostaje bez zmian.

Dach SCK gotowy

Restaurują zabytkową rzeźbę

Remontują policyjną dyżurkę

ZUK przejmuje nieruchomości

Już wkrótce ruszy także kino w SCK. O repertuarze filmowym będziemy informować na bieżąco

Wszystkie prace wykonuje dyplomowany konserwator dzieł sztuki - Elżbieta Grabarczyk

W miejsce starego, małego praktycznego okienka, pojawi się funkcjonalna lada z zabezpieczeniem

W sierpniu zmieni się zarządca i miejsce opłat, ale numer konta bankowego pozostanie bez zmian

Na ten moment czekało zapewne wielu strzegomian. 10 
lipca br. dokonano odbioru technicznego dachu Strzegom-
skiego Centrum Kultury, który w praktyce oznacza, że już 
nie ma żadnych przeszkód w organizacji imprez kultural-
nych w sali widowiskowej.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dofi-
nansował w kwocie 10 tys. zł odnowę kamiennej figury św. 
Jana Nepomucena znajdującej się w Rynku w Strzegomiu. 
Prace zostały podjęte ze względu na jej wartość historyczną. 
Całość prac konserwatorskich opiewa na kwotę 24,6 tys. zł. 

Jeszcze w lipcu br. mieszkańcy gminy Strzegom będą mogli 
zgłaszać wszelkie sprawy na Policję w nowym, zupełnie 
odrestaurowanym pomieszczeniu KP. Zniknie w końcu 
niezbyt funkcjonale okienko, które nie tylko utrudniało 
kontakt z funkcjonariuszami komisariatu, ale też nijak 
przystawało do wymogów obecnych czasów.

Gmina Strzegom informuje, iż od dnia 9 sierpnia br. 
zarządzaniem i administrowaniem lokalami, garażami, 
komórkami, ogródkami oraz innymi nieruchomościami 
gminnymi zajmował się będzie Zakład Usług Komunalnych 
w Strzegomiu Sp. z o.o. 
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*  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *  w a r t o  w i e d z i e ć  *

Lipiec - sierpień
Data pełnienia 
dyżuru

Nazwa apteki Adres Telefon

20.07-26.07 Centrum Strzegom  
ul. Witosa 5

tel. 74/857-
19-64

27.07-02.08 Przy 
Fontannie

Strzegom Al. Wojska 
Polskiego 37E/31

tel. 74/661-
46-98

03.08-09.08 Vita Strzegom  
ul. Witosa 7

tel. 74/647-
98-70

Kiedy dyżury naszych aptek? 
Apteki  ogólnodostępne 

z terenu Strzegomia pełnią 
dyżury w cyklu tygodniowym 
w następujących godzinach:
1) w dni powszednie, z wy-

jątkiem sobót, od godziny 
19.00-22.00

2) w  s o b o t y  o d  go d z i ny 
14.00-20.00

3) w niedziele, święta i inne 
dni wolne od pracy od 
godziny 9.00-20.00

LVII Sesja Rady Miejskiej 
w Strzegomiu kadencji 2010-
2014 odbędzie się w dniu 
25 lipca br. o godz. 9.00 
w sali konferencyjnej Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku 

obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Wybór Komisji Wnioskowej.

5. Przyjęcie protokołu z LVI 
Sesji Rady Miejskiej w Strze-
gomiu odbytej w dniu 25 
czerwca 2014 r.

6. Sprawozdanie z działalności 
burmistrza Strzegomia.

7. Informacja o pracach prze-
wodniczącego rady.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmieniająca uchwałę Nr 

20/14 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 11 
marca 2014 r. w spra-
wie udzielenia pomocy 

finansowej przez Gmi-
nę Strzegom Powiatowi 
Świdnickiemu na reali-
zację zadania pod na-
zwą „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 2919D 
w miejscowości Olszany 
w km 2+900 – 4+790,

b) zmieniająca uchwałę Nr 
23/14 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 31 
marca 2014 r. w sprawie 
udzielenia pomocy finan-
sowej przez Gminę Strze-

gom Powiatowi Świdnic-
kiemu na realizację zadań 
związanych z budową 
chodników przy drogach 
powiatowych na terenie 
gminy Strzegom,

c) zmian budżetu gminy 
Strzegom na 2014 rok.

9. Interpelacje i zapytania 
radnych.

10. Wnioski i oświadczenia 
radnych.

11. Informacje dla radnych.
12. Zamknięcie obrad.

Czym zajmą się strzegomscy radni na lipcowej sesji?

Kolejna para małżeńska 
ze Strzegomia świętowała 
jubileusz „Złotych Godów”. 
Tym razem medale za dłu-
goletnie pożycie małżeń-
skie burmistrz Strzegomia 
- Zbigniew Suchyta i prze-
wodniczący Rady Miejskiej 
w Strzegomiu - Tadeusz Wa-
syliszyn wręczyli Państwu 
Zofii i Janowi Lender.

Prowadząca uroczystość kie-
rownik USC - Beata Nejman 
podkreśliła niezwykły charakter 
wydarzenia, jakim jest 50 lat 
wspólnego pożycia małżeńskie-
go. Jest to bowiem osiągnięcie 
wielkiego formatu, gdyż tylko 
nieliczni, szczęśliwi wybrańcy 

losu mają prawo i zaszczyt ob-
chodzić taką uroczystość. Pań-
stwo Zofia i Jan Lender poznali 
się latem 1963 r. w Strzegomiu, 
gdzie przybyli z rodzinnych 
stron w poszukiwaniu „lepszego 
jutra”. Po rocznej znajomości 
związali się węzłem małżeń-
skim w USC w Strzegomiu, 
przyrzekając sobie miłość, wier-
ność i uczciwość małżeńską. 
I przysięgi tej dotrzymali miło 
wielu złożonych zdarzeń losu. 
Pan Jan pracował, jako nieliczny 
w tamtych czasach, fachowiec 
hydrauliki maszyn siłowych 
w Strzegomskich Zakładach 
Kamienia Budowlanego. Pani 
Zofia - silna i ambitna kobieta, 
znalazła zatrudnienie w jednostce 
wojskowej jako szefowa kuchni, 

a także w rzeźni przy rozbiórce 
mięsa. Oboje zawsze starali się, 
aby w ich rodzinie niczego nie 
zabrakło. Owocem ich miło-
ści są córki: Marzenka, Gosia 
i Ewelina; siedmioro wnucząt 
i siedmioro prawnucząt. Jak 
wspominają Jubilaci, w ich związ-
ku - jak w każdym - były smutki 
i troski, ale także były chwile 
piękne i wzruszające. Jednak 
najważniejsze i najpiękniejsze 
jest to, że te wszystkie chwile 
przeżyli wspólnie i tak jak do 
dnia dzisiejszego, tak i w prze-
szłości będą ze sobą zawsze na 
dobre i złe. Życzymy Jubilatom 
zdrowia, miłości, pogody ducha 
i doczekania kolejnych pięknych 
rocznic pożycia małżeńskiego.
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Złote Gody Państwa Lender
Jak wspominają Jubilaci, w ich związku - jak w każdym - były smutki i troski

Od połowy lipca br. rozpoczęła 
się inwentaryzacja wyrobów azbe-
stowych występujących na terenie 
gminy Strzegom.

Przeprowadzenie inwentary-
zacji jest niezbędne dla opraco-
wania dokumentu pn.: „Program 
usuwania wyrobów 
azbestowych na tere-
nie gminy Strzegom”. 
Iinwentaryzację prze-
prowadzają upoważ-
nieni przedstawiciele 
firmy EKO-TEAM ze 
Zgorzelca. Pracownicy 
EKO-TEAM mają ze 
sobą oryginał upoważ-
nienia do przeprowa-
dzenia inwentaryzacji, podpisany 
przez burmistrza Strzegomia. 
Ponadto posiadają identyfikatory 
z imieniem i nazwiskiem. Zwra-

camy się do wszystkich miesz-
kańców z prośbą o udzielanie 
pełnych informacji ankieterowi 
i udostępnienie swoich posesji do 
spisu z natury. Przypominamy, że 
zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 3 Rozpo-
rządzenia Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Spo-
łecznej z dnia 13 grud-
nia 2010 r. w sprawie 
wymagań w zakresie 
wykorzystania i prze-
mieszczania azbestu 
oraz wykorzystywania 
i oczyszczania instalacji 
lub urządzeń, w których 
był lub jest wykorzysty-
wany azbest (Dz. U. Nr. 

8, poz. 31) na właścicielu spoczywa 
obowiązek inwentaryzacji wyro-
bów zawierających azbest poprzez 
sporządzenie spisu z natury.

Trwa inwentaryzacja azbestu

Przy ul. Mostowej 7 w Strze-
gomiu został otwarty nowy 
punkt skupu zbóż. Firma 
Agro-As będzie tutaj pro-
wadzić działalność związaną 
ze skupem płodów, głównie 
rzepaku, pszenicy oraz ku-
kurydzy.

- Jest to 10 oddział tej firmy. 
Strzegom jest bardzo atrakcyj-
nym miejscem. Są tutaj dobre, 
żyzne ziemie, a my chcemy 
sprostać potrzebom rolników 
- mówi Roman Grad, pra-
cownik techniczny Elewatora 
Strzegom. Skup zbóż rozpo-
czął się 14 lipca br. i cieszy się 
ogromnym i stale rosnącym 
zainteresowaniem: - Jestem 
zadowolony, że w pobliżu jest 
takie miejsce, do którego mogę 
sprzedać swoje płody rolne. 
Z tego, co zauważyłem, w cią-
gu kilku dni przyjechało tutaj 
sporo rolników, a cała procedura 
sprzedaży przebiegała bardzo 
sprawnie - mówił pan Przemy-
sław – jeden z nowych klientów. 
W okresie kampanii skupo-
wej najgorętszym okresem są 
miesiące letnie. – Pszenicę 
będziemy skupować cały rok, 

ponieważ wie-
lu rolników ma 
możliwość prze-
chowywania jej 
w swoich maga-
zynach. W mo-
mencie korzyst-
nych dla nich cen, 
będą mogli do nas 
przyjechać i ją 
sprzedać - sko-
mentowała Bo-
żena Kołodziej-
czyk – specjalista 
ds. skupu płodów 
rolnych i kontak-
tu z klientami. 
Obecnie firma 
zabiega o to, aby 
baza w Strze-
gomiu została 
dostosowana do standardów 
wypracowanych przez lata dzia-
łalności na innych obiektach. 
Dokłada wszelkich starań, aby 
klienci byli obsłużeni sprawnie 
i profesjonalnie. - Zdajemy so-
bie sprawę, że wymaga to jesz-
cze sporo czasu, ale nasza firma 
jest nastawiona na wieloletnią 
i trwałą współpracę z naszy-
mi klientami oraz budowanie 
partnerskich relacji opartych 
na obustronnym zaufaniu. Za-

chęcamy gorąco do kontaktu 
z nami i dzielenia się swoimi 
uwagami i spostrzeżeniami – 

dodaje dyrektor baz magazyno-
wych, Daniel Cupriak.
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Punkt skupu zboża
Skup zbóż rozpoczął się 14 lipca br. i cieszy się ogromnym i stale rosnącym zainteresowaniem

Słodownia Strzegom od końca czerwca br. prowadzi skup jęczmienia bro-
warnego. Zjeżdżają rolnicy nie tylko ze Strzegomia, ale również z okolic. 
Oprócz dużych przedsiębiorstw branży agrarnej są wśród nich także rolnicy 
indywidualni.

SZKODLIWOŚĆ AZBESTU
AZBEST – zaliczany jest do najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi, 
a jego włókna wdychane z powietrzem do płuc stanowią ryzyko poważnych 
chorób.

UWAGA!!! 
Wszystkie wyroby azbestowe muszą być usunięte do 2032 r. Usunięcie 
azbestu może dokonać tylko wyspecjalizowana firma nie narażając Twoich 
bliskich i sąsiadów. Możesz dostać dofinansowanie na usuwanie wyrobów 
azbestowych.
Więcej szczegółów uzyskacie Państwo kontaktując się z Urzędem Miejskim 
w Strzegomiu - nr tel. 74 8560531.

KONTAKT Z ANKIETERAMI:
SEBASTIAN KULIKOWSKI tel. 691 015 026
Prosimy o właściwą współprace z ankieterami, rzetelne przekazywanie infor-
macji oraz pomoc w lokalizacji azbestu.

WAŻNE: 
Ankieterzy rozpoczęli swoją pracę 14 lipca br. w miejscowościach: Rogoźnica, 
Goczałków, Goczałków Górny i Kostrza.
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Zniknęła dziura 
Na początku lipca br. jeden 

z mieszkańców Strzegomia 
zaalarmował Urząd Miejski, 
ponieważ zauważył sporą dziurę 
na ul. Dolnej 4. Po lustracji oka-
zało się, że powstało duże zapa-
dlisko w drodze spowodowane 
załamaniem starego kanału 
zwanego potocznie „młynów-
ką”. Gmina podjęła natychmia-
stowe działania mające na celu 
zabezpieczenie wyrwy oraz jej 
naprawę. Prace wykonał Zakład 
Usług Komunalnych sp. z o. o. 
w Strzegomiu.

Czysto w gminie
Zatrudnieni przez gminę 

Strzegom pracownicy inter-
wencyjni wykonali w ostatnim 
okresie wiele pożytecznych 
i jakże potrzebnych prac po-
rządkowych, które miały wpływ 
na estetykę najbliższego oto-
czenia.

W ramach tych prac wy-
koszono i posprzątano kilka 
strzegomskich podwórek: m. in. 
na ul. Świdnickiej, ul. Witosa, 
ul. Legnickiej, ul. Ofiar Katy-
nia, zlokalizowanych w bliskim 
sąsiedztwie ulic: Kościuszki 
i Matejki, Matejki i Paderew-
skiego oraz Dąbrowskiego, 
Świdnickiej i Kościelnej. Wy-
koszono także teren wokół po-
mnika upamiętniającego bitwę 
z 1745 r. pod Dobromierzem 
(obręb Tomkowice – Godzie-
szówek). Ponadto w ramach 
programu „Bezrobotni dla go-
spodarki wodnej i ochrony 
przeciwpowodziowej 2014”  
9 pracowników aktualnie wyko-
nuje konserwację rowów melio-
racyjnych o dł. ok. 4 km. 

Kradzież kratek 
W lipcu br. pracownicy Wy-

działu Gospodarki Komu-
nalnej, Ochrony Środowiska 
i Wsi w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu otrzymali tele-
foniczne zgłoszenia o nieza-
bezpieczonych wpustach na ul. 
Al. Wojska Polskiego w Strze-
gomiu na wysokości budynku 
Zakładu Energetycznego (po-
między ul. Sikorskiego i ul. 
Mickiewicza) oraz na ul. Mic-
kiewicza na wys. popularnego 
lokalu. Po otrzymanym zgło-
szeniu urzędnicy udali się na 
wskazane miejsca i potwier-
dzili brak krat. W okolicach 
studzienek nie stwierdzono 
elementów zniszczonych krat, 
więc istnieje spore prawdopo-
dobieństwo przywłaszczenia 
mienia. Niezwłocznie zlecono 
zabezpieczenie tych miejsc, 
a następnie wymianę wpustów 
ulicznych. Koszt naprawy 
(razem z materiałami) to ok. 
2,5 tys. zł. Sprawa zaginięcia 
wpustów została także zgło-
szona na policję. Brak zabez-
pieczenia studzienek stwarzał 
wielkie niebezpieczeństwo 
dla samochodów i przechod-
niów, a już szczególnie małych 
dzieci, które mogły tamtędy 
przechodzić bez opieki do-
rosłych. Urząd apeluje do 
mieszkańców Strzegomia 
o natychmiastowe zgłaszanie 
podobnych przypadków do 
Urzędu Miejskiego.
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Niszczą, co chcą. Nisz-
czą z nudów. Niszczą ce-
lowo. Niezidentyfikowa-
ni niszczyciele wtargnęli 
w nocy z poniedziałku na 
wtorek (7.07-8.07 br.) na 
teren strzegomskiej pł y-
walni i uszkodzili mienie 
OSiR-u.

Wandale działali pod 
osłoną nocy. Do du-
żego basenu wrzu-
cili ławki, paraso-
le z podstawami, 
krzesełka. Musieli 
się świetnie bawić, 
ponieważ w wodzie pływały 
również puste butelki  po 

piwie. – Nie wiem komu to 
przeszkadzało. Na dużym 
basenie można zauważyć 
wgniecenie w blasze. Na 
razie nic się z tym 
nie dzieje i basen 
nie przecieka, 
a l e  c a ł y 
c z a s 

mo-
n i t o -

ru jemy 
sytuację. 

Po tym in-
cydencie ku-

pil iśmy także 

nowy parasol i dodatkowo 
wynajęliśmy ochronę, 
która w nocy będzie 
pilnować obiektu, aby 
n ie  dochodz i ło  do 
podobnych sytuacji - 

skomentował dyrektor 
OSiR-u, Grzegorz Lu-

szawski.
Może warto byłoby się za-

stanowić nad swoim zachowa-
niem i nie odbierać dzieciom 
przyjemności z przebywania 
na jedynym w mieście kąpie-
lisku? Niszcząc mienie, nie 
krzywdzimy siebie, ale tych 
najmłodszych, dla których 
basen to być może jedyna, 
wakacyjna atrakcja. 
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Wandalizm w basenach 
Do dużego basenu wrzucili ławki, parasole z podstawami, krzesełka. W wodzie pływały też puste butelki po piwie

Wojewódzka Rada Działalno-
ści Pożytku Publicznego stanowi 
organ konsultacyjny i opiniodaw-
czy. Na szczeblu wojewódzkim 
powołuje ją marszałek woje-
wództwa. Możliwość powołania 
rady daje ustawa z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536 z późn. zm.).

Określenie trybu powoływania 
członków Rady Wojewódzkiej, 
należy do kompetencji zarządu 
województwa. Ustawa wymaga, 
by reprezentanci organizacji 
pozarządowych stanowili co 
najmniej połowę członków rady. 

Ważne jest również, by na eta-
pie wyłaniania pozarządowych 
członków rady zapewnić ich 
reprezentatywność w zakresie 
form prawnych, terytorium i za-
kresu prowadzonej działalności. 
Zarząd województwa dolnoślą-
skiego w dniu 30 czerwca 2014 
r. uchwałą nr 5957/IV/14 ustalił 
tryb powoływania Dolnośląskiej 
Rady Działalności Pożytku Pu-
blicznego. 

Zgłoszenia kandydatów na 
członków Dolnośląskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicz-
nego odbywa się na „Karcie 
zgłoszenia kandydata” (za-
łącznik nr 1 – dostępny na  

www.strzegom.pl), do której 
należy dołączyć oświadczeniem 
kandydata o niekaralności, wy-
rażeniu zgodny na kandydowanie 
oraz przetwarzania danych oso-
bowych (załącznik nr 2 – dostęp-
ny na www.strzegom.pl).

Wypełnioną kartę zgłoszenia 
kandydata wraz z wymaganymi 
dokumentami należy złożyć do 
5 sierpnia 2014 roku:

1) osobiście w Kancelarii Ogól-
nej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego 
we Wrocławiu, ul. Słowackiego 
12–14 albo w Kancelarii Ogól-
nej – Filii we Wrocławiu ul. 
Ostrowskiego 7-9, z dopiskiem 
„Dolnośląska Rada Działalności 
Pożytku Publicznego” lub;

2) za pośrednictwem pocz-
ty (decyduje data wpływu do 
UWMD) na adres: Urząd Mar-

szałkowski Województwa Dol-
nośląskiego, ul. Ostrowskiego 7, 
53–238 Wrocław, z dopiskiem 
„Dolnośląska Rada Działalności 
Pożytku Publicznego”.

Zgłoszenia złożone po termi-
nie nie będą rozpatrywane.

Skan uchwały Zarządu Wo-
jewództwa Dolnośląskiego nr 
5957/IV/14 w sprawie trybu 
powołania członków Dolnoślą-
skiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego stanowi załącznik 
nr 3 – dostępny na www.strze-
gom.pl.

Zapraszamy wszystkie organi-
zacje pozarządowe oraz podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie, prowadzące 
działalności na terenie wojewódz-
twa dolnośląskiego do zgłasza-
nia kandydatów na członków 
Dolnośląskiej Rady Działalności 
Pożytku Publicznego. 

Kto do powstającej rady DrDPP?
Wypełnioną kartę zgłoszenia kandydata wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do piątego sierpnia 2014 roku

Szczegółowe informacje o naborze kandydatów zostały zamieszczone na stro-
nach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: 
http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarza-
dowe/aktualnosci/artykul/ogloszenie-marszalka-wojewodztwa-dolnoslaskiego/, 
na tablicy ogłoszeń w UMWD oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Marszałek województwa dolnośląskiego 7 lipca br. ogłosił na-
bór kandydatów do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego. Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji 
pozarządowych w DRDPP potrwa do 5 sierpnia br. 

    

    

Co z dużymi  
odpadami ?

Informacja dla właścicieli 
nieruchomości  dotycząca 
odbierania odpadów wiel-
kogabar ytowych: zgodnie 
z umową, firma odbierająca 
odpady, czyli ZUK, zobo-
wiązana jest odbierać tego 
typu odpady raz na kwartał. 
Zgodnie z harmonogramem, 
w tych dniach należy wy-
stawić odpady i zostaną one 
odebrane bezpłatnie. 

Strzegomskie organizacje dzia-
łające w Centrum Aktywności 
Społecznej „Karmel” – Polski 
Związek Niewidomych oraz 
Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów zorganizowały 
dla swoich członków wspólną, 
2-dniową wycieczkę integracyj-
ną do Pragi. W wyjeździe, na 
ich zaproszenie, uczestniczyli 
także mieszkańcy Strzegomia, 
Kamiennej Góry, Dobromie-
rza, Jawora oraz Legnicy.

Koordynatorem wycieczki, 
która odbyła się w dniach 11-
12 lipca br., było biuro podróży 

Gromad-Tourist ze Strzego-
mia. Blisko 50-osobowa grupa 
turystów miała okazję zwiedzić 
z przewodnikiem najważniej-
sze zabytki Pragi. - Wśród 
największych atrakcji pobytu 
w stolicy Czech były: zmiana 
warty przy Pałacu Prezydenc-
kim, rejs statkiem po rzece 

Bełtawie, grające fontanny 
z oprawą przedstawionego 
spektaklu oraz wiele innych. 
Równie ważna była także in-
tegracja uczestników wycieczki 
– informuje Andrzej Zontek, 
prezes Polskiego Związku Nie-
widomych w Strzegomiu.
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Strzegomscy niewidomi i emeryci zwiedzili Pragę
Kolejny raz strzegomskie organizacje pozarządowe pokazały jak należy i warto ze sobą współpracować

Fot. M
arian G

óra

Jednocześnie informujemy, 
że odpady można dostarczyć 
we własnym zakresie do 
PSZOK, który znajduje się 
na terenie Zakładu Usług Ko-
munalnych na ul. Alei Wojska 
Polskiego 75 w Strzegomiu. 
Odpady te są tam przyjmo-
wane bezpłatnie. W przy-
padku składania odpadów 
w boksach poza terminem, 
zarządcy nieruchomości 
zobowiązani będą ponosić 
koszty ich odbioru.
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Mieszkańcy pytają, Burmistrz odpowiada… 

Burmistrz Zbigniew Suchyta 
słucha mieszkańców i ich pro-
blemów. Ceni sobie dialog ze 
społeczeństwem, dlatego na 
stronie urzędu www.strzegom.
pl stworzył możliwość zadania 
do siebie pytań przez miesz-
kańców, na które na bieżąco 
odpowiada. Poniżej publiku-
jemy kolejne z nich: 

Anna: witam, czy 11 zł za upo-
mnienie dot. braku opłaty za 
śmieci, to aby trochę nie za dużo? 
Forma dorabiania przez zuk?

Koszt upomnienia regulowany 
jest ustawowo i nie może być ani 
większy, ani mniejszy. Woleli-
byśmy, gdyby opłaty były doko-
nywane terminowo, gdyż druk, 
dostarczenie to koszty, których 
być nie musi.

marcin: Panie burmistrzu. na 
forach często można spotkać wpisy, 
które pana obrażają. ja wiem, że 
są to pewnie 2, 3 te same osoby, 
którym nie w smak pana dzia-
łania. Proszę jednak tego tak nie 
zostawiać!

Panie Marcinie. Wybrałem 
20 wpisów na jednym z portali 
internetowych, które obrażają 
moją osobę. Od administratora 

otrzymałem już IP kompute-
rów, z których zostały te teksty 
wybrane. Złożyłem też wniosek 
do prokuratury celem odtajnie-
nia, z jakiego numeru telefonu 
były wysyłane te wpisy i kto jest 
jego właścicielem. To potrwa, 
ale myślę że tak jak przed wy-
borami, otrzymam te informa-
cje, które pozwolą mi pójść do 
sądu w obronie dóbr osobistych. 
Wiem, że takie działania podjęło 
już kilka osób. Wiem też, że jedna 
z osób otrzymała już informa-
cje z czyjego numeru telefonu 
była obrażana i jak stwierdziła 
w rozmowie ze mną, to znana 
strzegomska osoba. Pozdrowie-
nia dla internauty „FUX” w co 
najmniej sześciu, a może więcej 
odsłonach.

Aaron: gdzie można u nas w gmi-
nie pochować zmarłą niewierzącą 
osobę? 

Trzy strzegomskie cmentarze 
są w administracji gminy i sprawy 
pochówku załatwia się w admini-
stracji na ul. Olszowej.

jan: Panie burmistrzu, czy nasz 
samorząd planuje wpieranie bu-
downictwa w tbs? jestem osobą 
zarabiającą umiarkowanie, tzn. 
zbyt dużo na staranie się o lokal 
gminny, natomiast dla banku 
zbyt mało, by starać się o kredyt 
na zakup mieszkania. stąd moje 
pytanie, czy jest alternatywa dla 
takich jak ja, aby zaspokoić po-
trzeby mieszkaniowe przy umiar-
kowanych dochodach. w wielu 
samorządach starają się pomóc 
społeczności lokalnej właśnie po-

przez budownictwo w tbs, czy 
i u nas będziemy mogli liczyć na 
takie wsparcie? 

Jest to pierwszy głos w tej spra-
wie. Myślę, że trzeba podjąć ten 
temat i zorganizować spotkanie 
z zainteresowanymi. Postaram 
się, by odbyło się ono w pierw-
szym tygodniu września br. 

mariusz: witam panie burmi-
strzu, ostatnio spacerowałem ul. 
niepodległości i zauważyłem, 
że wyrobisko „barcz” jest bardzo 
intensywnie zasypywane, je-
stem ciekaw czy po całkowitym 
zasypaniu kamieniołomu teren 
zostanie zrekultywowany na coś 
co upiększy miasto (np. park, teren 
rekreacyjny). Pozdrawiam

Mamy podobny teren w Żół-
kiewce po byłym wysypisku 
śmieci i jest on ciągle monitoro-
wany przez wojewódzkie służby 
ochrony środowiska. W przy-
padku „Barcza” będzie podobnie. 
Właściciel będzie musiał wyko-
nać projekt i zrekultywować ten 
teren. Wszystko to będzie się 
działo pod kontrolą Wojewódz-
kiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska. 

Pytajnik: dzień dobry. nie wiem 
czy zauważył Pan, że na wia-
dukcie kolejowym na linii strze-
gom miasto-roztoka pojawiają 
się mocno obciążone kamieniem 
składy towarowe. z lekką oba-
wą obserwowałem przejazd 
takiego składu w sobotę 29.06 
na wiadukcie nad ul. świdnicką. 
oczywiście wiem, że nie jest pan 
w tej kwestii w żaden sposób 

decyzyjny, ale czy jako burmistrz 
miasta, osoba niejako odpowie-
dzialna za bezpieczeństwo na 
terenie gminy, wystosował pan 
odpowiednie zapytania do PkP, 
czy wiadukt kolejowy od ul. dol-
nej do stacji strzegom miasto 
spełnia odpowiednie wymogi 
dotyczące wytrzymałości i stanu 
technicznego?

Trasa ta jest systematycznie 
kontrolowana pod względem 
technicznym przez PKP. Jest 
wpisana w rozkład jazdy jako 
czynna linia kolejowa do bocz-
nicy na Grabach – w stronę 
Roztoki. Dalej linia kolejowa jest 
zlikwidowana. Pociągi towarowe, 
które rzadko przejeżdżają przez 
nasz wiadukt, wywożą kruszywa 
z naszych kopalń. 

Akartus: witam. Panie bur-
mistrzu kilka razy prosiłem 
o poprawę bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniu ul. bankowej i Pa-
derewskiego - odpisywał pan, że 
nie ma potrzeby. w dniu 2 czerw-
ca br. znowu doszło do groźnego 
wypadku na tym skrzyżowaniu 
- osoby w szpitalu. wystarczy 
postawić światło pulsacyjne na 
ul. Paderewskiego. czy musi dojść 
do tragedii?

Byłem tam w czasie wypadku. 
Pan też wie, że w tym przypadku 
samochód spieszył się do pożaru 
i to zapewne było przyczyną wy-
padku. Ustawianie niezliczonej 
ilości znaków nic nie daje. Wręcz 
przeciwnie. Kierowcy przestają 
na nie reagować. Ja uważam, że 
to miejsce nie wymaga ustawie-
nia świateł pulsacyjnych. 

szkoda gadać: mamy środę 
03.07.2014 r. - zawody wkkw 
zakończyły się w niedzielę tj. 
30.06.2014 r. A teraz moje pyta-
nie - dlaczego przez tyle dni ad-
ministrator strony internetowej 
nie ściągnął ogłoszenia o zbli-
żających się zawodach, które się 
odbyły i nie zamieścił informacji 
o tym kto wygrał? 

Pracownicy są na urlopach, ale 
dziękuję za czujność.

mariusz: witam panie burmi-
strzu, byłem ostatnio na spacerze 
na ul. klonowej, gdzie zuk robi 
nowy chodnik, wszystko ładnie, 
pięknie, ale co z tego, jak miesz-
kańcy parkują na tym chodniku 
swoje auta i tak trzeba dalej 
chodzić ulicą do auta. zagradzają 
przejście. ciekawa inwestycja, 
niby chodnik dla ludzi, a jednak 
parking dla aut. Pozdrawiam! 

Tak to już jest. Ta droga jest 
wąska, ale ma pan rację.

tomek: Panie burmistrzu, dzię-
kujemy za remont pięciu ulic 
w centrum naszego miasta. mam 
jednak spore obawy co do ul. krót-
kiej od budynku zespołu szkół 
w kierunku ul. Parkowej. czy 
istnieje możliwość poszerzenia 
tego odcinka drogi, tak aby bez 
problemu mogły mijać się dwa 
pojazdy. w niedługim czasie 
powstanie tam spore osiedle i tak 
wąska droga będzie sporym pro-
blemem. myślę, że nie raz będzie 
tam dochodzić do różnego rodzaju 
zdarzeń drogowych. moje pyta-
nie brzmi, czy nie lepiej byłoby 
zapobiec takiemu stanu rzeczy 

teraz na etapie przebudowy tej 
ulicy? 

W chwili obecnej trwają prace 
związane z opracowaniem „Pro-
jektu przebudowy ul. Krótkiej 
i ul. Parkowej wraz z przebu-
dową rowu melioracyjnego”, 
który przewiduje poszerzenie 
jezdni ul. Krótkiej w Strzego-
miu. W chwili obecnej przejmu-
jemy od prywatnego właściciela 
część gruntu na poszerzenie ul. 
Krótkiej. 

wnuk: czy naszą gminę stać na 
to, aby ciężkie samochody i cią-
gniki z dostawami do słodowni 
niszczyły ulicę kolejową i chod-
niki. chyba lepiej zapobiegać, 
stawiając znak ograniczenia 
niż naprawiać i ponosić koszty 
naprawy tej ulicy zapomnianej 
przez nasze władze.

Ul. Kolejowa na odcinku od ul. 
Al. Wojska Polskiego do dworca 
jest w administracji PKP i gmi-
nie nie wolno wykonywać tam 
żadnych prac. Bardzo często 
monitujemy, dzwonimy, wysyła-
my pisma do dwóch firm, które 
są właścicielami dworca. Raz 
widzicie efekt posprzątania, ale 
często nie. Niedawno prosiłem 
dwóch wicedyrektorów na wizję 
terenową dworców w Strzegomiu. 
Efektem było posprzątanie dwor-
ców: Strzegom Główny i Stano-
wice. Kolej chciałaby nam oddać 
wszystkie dworce z wyjątkiem 
Strzegom Miasto, ale konsultując 
się z radnymi, stoimy na stanowi-
sku, że za przejęciem powinny iść 
pieniądze z rewitalizacji. Takich na 
razie nie widać. 

W związku z powyższym 
Urząd Miejski w Strzegomiu 
zdecydował się wydać specjal-
ne, samoprzylepne naklejki 
(format 15cm x 10cm), które 
będą powieszone w sierpniu 

na lampach ul icznych na 
terenie całej gminy Strze-
gom. Mają one w zamyśle 
informować o tym, kto jest 
odpowiedzialny za sprzątanie 
danego chodnika.  
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Właścicielu nieruchomości! Posprzątaj swój chodnik
W czerwcowym numerze „Gminnych Wiadomości Strze-
gom” pisaliśmy o obowiązkach właścicieli nieruchomości 
związanych z zapewnieniem porządku i czystości, które 
wykraczają poza teren ich posesji. Przypomnijmy, że są 
oni zobowiązani także do utrzymania porządku poprzez 
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości.
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 Zwraca uwagę fakt, że podobnie jak w latach ubiegłych, wyniki w Gimnazjum Nr 2 są wyższe niż średnie w gminie, powiecie i województwie

Przypomnijmy, że gmina 
udzieliła wsparcia finanso-
wego na łączną kwotę ponad 
60 tys. zł. Dzieci i młodzież 
gimnazjalna z Kostrzy i oko-
lic wyjechały 30 czerwca br. 
na tygodniową kolonię do 
nadmorskiego Kołobrzegu, 
zorganizowaną przez Stowa-
rzyszenie Uczniowski Klub 
S por towy „Akt ywna Ko-
strza”, które działa przy PSP 
im. Jana Pawła II w Kostrzy. 
Czas poświęcili głownie na 
plażowanie i kąpiele morskie 
oraz zwiedzanie. Do domu 
wrócili wypoczęci i pełni wra-
żeń. Zajęciami, które zorga-
nizowało Stowarzyszenie 
Pedagogów i Psychologów 
objęto 90 uczniów z sześciu 
szkół PSP nr 3, PSP w Go-
czałkowie, PSP w Jaroszowie, 
Gimnazjum nr 1, Gimnazjum 
w Goczałkowie i Gimnazjum 
w Jaroszowie. Dla wielu dzieci 
była to jedyna podczas tych 
wakacji forma aktywnego wy-
poczynku. Półkolonie rozpo-
częły się 30 czerwca br. Przez 
10 dni dzieci brały udział 

w zajęciach z za-
kresu profi lak-
tyki uzależnień, 
korzystały z ką-
pie l i  wodnych, 
u c z e s t n i c z y ł y 
w wycieczkach 
pieszych na tere-
nie Strzegomia. 
Codziennie, po 
zajęciach, wszyst-
kie dzieci korzystały z ciepłe-
go posiłku. W dniach od 30 
czerwca do 11 lipca br. Koło 
Przyjaciół Dzieci „Coperni-
cus” przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 2 w Strzego-
miu zorganizowało dwutygo-
dniową półkolonię, w której 
wzięło udział 90 uczniów ze 
strzegomskich szkół i przed-
szkoli. W ciągu tych dwóch 
tygodni dzieci brały udział 
w ciekawych i różnorodnych 
zajęciach: plastycznych, mu-
zycznych, sportowych i języ-
kowych. Podczas czterech wy-
cieczek autokarowych miały 
okazję poznać wiele pięknych 
miejsc związanych z historią 
i kulturą Dolnego Śląska. 

Skorzystano także z kąpieli 
na strzegomskich basenach 
i zaznajomienia się ze ścieżką 
dydaktyczną na Górze Krzy-
żowej. Na kolonistów codzien-
nie czekał ciepły posiłek na 
szkolnej stołówce. W dniach 
7-11 lipca br. Stowarzyszenie 
„Przyjaciele czwórki” dzia-
łające przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 4 im. Kornela 
Makuszyńskiego w Strzegomiu 
zorganizowało półkolonię dla 
45 dzieci z oddziałów 0 – VI. 
Półkolonia obfitowała w wiele 
atrakcji pozwalających na ak-
tywny wypoczynek letni oraz 
promocję zdrowego stylu ży-
cia. Dzieci miały okazję kąpać 
się w strzegomskim basenie, 
współzawodniczyć w rozgryw-
kach sportowych, rozwijać 
swoje talenty plastyczne i mu-
zyczne, spacerować po naj-
bliższej okolicy, grillować oraz 
uczestniczyć w warsztatach 
profilaktycznych. Także „Sto-
warzyszenie na Rzecz Wspie-

rania Gimnazjum nr 2 im. 
Jana Pawła II w Strzegomiu” 
było organizatorem półkolonii 
pod hasłem „Lato z dwójką”, 
która miała miejsce w dniach 
7 do 11 lipca br. Każdego dnia 
przeprowadzane były pogadan-
ki i warsztaty, związane z za-
grożeniami stosowania używek. 
Druga część spotkań miała 
charakter rekreacyjno – krajo-
znawczy. 38 dzieci i młodzieży 
z gminy Strzegom w terminie 
od 29 czerwca do 12 lipca br. 
korzystało z kolonii letnich 
nad morzem w Międzywo-
dziu zorganizowanych przez 
Stowarz yszenie Rozwoju 
Wsi Olszany. Pobyt dzieci na 
kolonii był bardzo urozmaico-
ny. Codziennie odbywały się 
zajęcia rekreacyjno-sportowe, 
zabawy integracyjne, zajęcia 
uczące wyrażania swoich uczuć 
i emocji, zabawy podnoszące 
poczucie własnej wartości.

red

Wyniki sprawdzianów końco-
wych w szkołach podstawo-
wych: Województwo dolnoślą-
skie – 25,5 pkt. (średni wynik)

Powiat świdnicki – 25,1 pkt.
Gmina Strzegom – 24,3 pkt.
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 – 

26,8 pkt.

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 – 
18,6

3. Szkoła Podstawowa Nr 4 – 
25,9

4. Szkoła Podstawowa w Jaro-
szowie – 22,7

5. Szkoła Podstawowa w Go-
czałkowie – 20,3

6. Szkoła Podstawowa w Stano-
wicach – 25,1

7. Szkoła Podstawowa w Olsza-
nach – 18,5

8. Szkoła Podstawowa w Ko-
strzy – 27,0

Aż w 3 szkołach wyniki są 
lepsze niż średni wynik w wo-
jewództwie dolnośląskim, a w 4 
placówkach wyższy niż średni 
w naszym powiecie. Ogólny 
wynik gminy Strzegom w sto-
sunku do roku ubiegłego uległ 
poprawie (w 2013 r. był wynik 
– 22,8 pkt.).

red

Strzegomskie dzieci i młodzież dzięki wsparciu gminy nie mogą narzekać na wakacyjną nudę

Pod koniec czerwca br. odbył 
się finał Akademickiego Kon-
kursu im. bpa Jana Chrapka. 
Uczestnicy mieli do wybo-
ru napisać obszerny arty-
kuł bądź reportaż, którego 
tematem przewodnim 
miał być cytat z książki 
„Świat, zbawienie i... 
telewizja”.

Wśród 12 laureatów 
znalazła się również 
absolwentka strze-
gomskiego Zespołu 
Szkół Ogólnokształ-
cących - Katarzyna 
Michaliszyn z klasy 
IIIb. Zdobyła indeks 
i stypendium na cały 
okres studiów, toteż od 
października br. roz-
pocznie studia dzienne 
na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim, na kierunku 
- dziennikarstwo i komu-
nikacja społeczna. Oprócz 

napisania pracy konkursowej, 
Kasia musiała się też wykazać 

dorobkiem dziennikarskim 
oraz pracą na rzecz wolon-
tariatu. Komisja konkur-
sowa, która składała się 
głównie z pracowników 
akademickich UW i UJ, 
oceniała bowiem cały 
dorobek dziennikarski 
Kasi. Warto wyjaśnić, że 
oprócz Kasi w konkursie 
rywalizowali tegoroczni 
maturzyści z całej Polski. 
Nagrody były bardzo 
cenne - indeksy i sty-
pendia na prestiżowe uni-
wersytety w naszym kraju 
- Uniwersytet Warszawski 
i Uniwersytet Jagielloński. 
Serdecznie gratulujemy 
i życzmy zarówno Kasi, 
jak i jej opiekunce - Mał-
gorzacie Kucharskiej wiele 
sukcesów!

red

Zdobyła indeks i stypendium

Ostatni tydzień czerwca br. 
w Publicznym Przedszkolu nr 3 
w Strzegomiu upłynął w atmos-
ferze wielkich wzruszeń. Dzieci 
ze starszych grup – Pszczółki 
i Żabki pożegnały przedszkole. 
Odbyły się piękne występy arty-
styczne, na których niejednemu 
z rodziców i nauczycieli łezka 
w oku się zakręciła. 

Pod czujnym okiem pań 
przedszkolaki przygotowywały 
prezentację swoich umiejętno-
ści, a tym samym wzbogaciły 
ten dzień swoim występem 
artystycznym, dziękując wszyst-
kim za wspólnie spędzony 
czas. Starszaki zatańczyły po-
loneza, który na wszystkich 

zebranych wywarł ogromne 
wrażenie, nadając tym samym 
uroczystości bardzo podniosły 
charakter. Dyrektor przedszkola 
- Alicja Niziołomska złożyła 
podziękowania rodzicom za 
wieloletnią współpracę, pomoc 
i doradztwo w podejmowanych 
działaniach na rzecz przedszko-
la. Po zakończonym występie 
dzieci, które ukończyły swoją 
edukację przedszkolną, otrzy-
mały dyplomy oraz upominki 
w postaci książek i słodyczy. 
Niespodzianką od rodziców 
były wspaniałe torty dla dzieci. 
Życzymy naszym absolwentom 
samych sukcesów w szkole.

red

Gmina Strzegom nie zapomniała w trakcie 
wakacji o swoich najmłodszych mieszkańcach 
i aby uatrakcyjnić im dwumiesięczną przerwę 
w nauce, przekazała stowarzyszeniom środki 
finansowe - w ramach konkursu ofert na re-
alizację zadań publicznych z zakresu ochrony 
i promocji zdrowia – na organizację kolonii 
i półkolonii z programem profilaktycznym lub 
terapeutycznym dla dzieci i młodzieży szkolnej 
z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym 
i problemami narkomanii. 

Strzegomskie Centrum Kultury zorganizowało dla dzieci dużo atrakcyjnych 
gier i zabaw.Wielu małych mieszkańców Strzegomia w wieku 7 - 13 lat od 
14 lipca br. uczestniczy w „Wakacjach w Karmelu”, gdzie przygotowano dla 
nich sporo ciekawych gier i zabaw. Od poniedziałku do piątku biorą udział 
w zajęciach plastycznych oraz teatralnych, wraz z opiekunami wybierają się 
na piesze wycieczki. Przed nimi jeszcze m. in. wyjazd do zoo.

Gmina Strzegom może poszczycić się wysokimi wynikami 
sprawdzianów końcowych w szkołach podstawowych oraz egza-
minów w gimnazjach. Poniżej prezentujemy efekty całorocznej 
nauki w poszczególnych placówkach.

Wyszczególnienie  
(średni wynik w %)

część humanistyczna część mat. -  
przyrodnicza j. angielski j. niemiecki

j. polski hist. i WOS matematyka p. przyrodni-
cze podst. rozsz. podst. rozsz.

woj. dolnośląskie 65,6 57,6 45,7 50,8 66,3 48,5 50,4 36,9

powiat świdnicki 65,3 57,0 43,7 50,7 64,6 45,1 49,1 31,2

gmina Strzegom 65,6 57,3 41,6 49,0 61,0 42,4 55,6 37,4

Gimnazjum nr 1 64,4 56,1 36,9 46,9 59,0 47,9 53,6 29,6

Gimnazjum nr 2 70,3 58,7 49,8 53,6 68,4 50,0 100,0 100,0

Gim. w Jaroszowie 55,9 57,0 36,0 42,8 46,1 26,7

Gim. w Goczałkowie 62,6 57,4 34,0 44,9 53,6 28,0

Wyniki z egzaminu w gimnazjach prowadzonych przez gminę Strzegom

Pożegnanie maluchów 
w Publicznym Przedszkolu nr 3

Tak się uczą w naszej gminie!

Letni wypoczynek



RoZWój SołeCTW
GmIny StrzeGom

Dziś w numerze: Bartoszówek  i Goczałków.

Ważną inwestycję na terenie 
sołectwa wykonała Dolnoślą-
ska Służba Dróg i Kolei we 
Wrocławiu tj. remont dwóch 
odcinków drogi wojewódzkiej 
nr 345 na trasie Konary - Lu-
sina – Bartoszówek – aż do 
drogi krajowej nr 5. Część tej 
trasy, leżąca w granicach gminy 
Strzegom, była w fatalnym 
stanie technicznym i stwarzała 
zagrożenie w ruchu drogo-
wym z powodu dziur w jezd-
ni i zakrzaczonych poboczy, 
uniemożliwiających właściwą 
widoczność. Obecnie stan 
drogi zadawala jej użytkow-
ników, a najbardziej - miesz-
kańców Bartoszówka. Koszt 
całości zadania, sfinansowane-

go przez Dolnośląską Służbę 
Dróg i Kolei we Wrocławiu, 
wyniósł ponad 4 mln zł. Na te-
renie sołectwa w 2013 r. zostały 
zamontowane dwa lustra, jedno 
przy drodze wojewódzkiej, 
a drugie - przy gminnej, w celu 
poprawy bezpieczeństwo w ru-
chu drogowym. Ponadto w la-
tach 2011-2013 wymieniono 
odcinek ok. 50 mb. kanalizacji 
deszczowej wraz z wykona-
niem wpustu ulicznego przy 
posesji nr 25 - 26, zamon-
towano wiatę przystankową 
i utwardzono teren, na którym 
ją postawiono. 

Gminna Spółka Wodna 
Strzegom wykonała w latach 
2011- 2013 gruntowną kon-

serwację urządzeń melioracji 
wodnej, w tym: konserwację 30 
mb. rowów oraz drenaż 0,79 ha 
na kwotę około 6 tys. zł.

W minionym roku pomalo-
wano pomieszczenia świetlicy, 
ułożono glazurę na ścianach 

i posadzce w sanitariacie, 
kuchni i korytarzu i zamon-
towano nowe drzwi wejściowe 
do świetlicy. W 2012 roku 
zakupiono i zamontowano 
bramki i wiaty na obiektach 
sportowych pełniących funkcje 

rekreacyjne (dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskie-
go w kwocie ponad 8 tys. zł). 
Wykonano także dokumen-
tację projektowo-kosztory-
sową drewutni przy świetlicy 

wiejskiej, którą zamontowano 
rok później w celu przecho-
wywania drewna do kominka. 
A rok wcześniej wybudowano 
w świetlicy wiejskiej instalację 
c. o. i kominek z płaszczem 
wodnym. 

Wieś powstała w XIII w. jako 
osada u podnóża Góry Zwy-
cięstwa, na wys. 200 m n.p.m. 
Jej nazwa pochodzi od imienia 
właściciela posiadłości. Niepi-
sana historia wsi sięga czasów 
prehistorycznych, o czym mó-
wią znaleziska w pobliskich 
kopalniach gliny, zaś pierwsze 
wzmianki o niej odnotowano 
w XIV-wiecznych dokumentach 
sprzedaży i darowizny ziemi dla 

zakonu Benedyktynek w Strzego-
miu. Wieś była świadkiem i ofiarą 
wielu wydarzeń gospodarczych 
i historycznych. Kiedy w latach 
1745 – 46 miały tu miejsce woj-
ny śląskie, a Fryderyk II zadał 
cios potędze austriackiej, wieś 
przeszła pod panowanie pruskie. 
Łączyło się to z silną germanizacją 
i protestantyzmem. Przez 200 lat 
wpływowe rody pruskie, przejęły 
posiadłości ziemskie i chłopskie. 

Większość majątków należała 
do rodu von Richthofen, w tym: 
do Wolfganga von Richthofena. 
W XVII w. istniał tu dwór z fol-
warkiem, przebudowany w XIX 
w. na piękny czteroskrzydłowy 
i dwukondygnacyjny pałac z we-
wnętrznym dziedzińcem. Do pa-
łacu przylega piękny 4-hekarowy 
park, w którym znajduje się wiele 
pomnikowych drzew, m. in.: dąb 
szypułkowy i platan klonolistny. 
Do bramy wjazdowej pod skrzy-
dłem głównym przylegała wieża, 

jedyna z zabudowań za-
chowanych 

do dziś. W XVIII w. sporego 
znaczenia nabrała szosa obok 
wsi, która stanowiła fragment tzw. 
Drogi Węglowej, która transpor-
towano wozami konnymi węgiel 
z kopalń wałbrzyskich do portu 
w Malczycach. Przed wojną we 
wsi była szkoła ewangelicka, 
wiatrak, piekarnia, masarnia 
i gospoda z gorzelnią. Po woj-
nie osiedlili się tutaj osadnicy 
ze wschodu i Małopolski. Po 
1945 r. w majątku ulokowa-
no gospodarstwo ogrodnicze 
kopalni wałbrzyskich, potem 

jedno z gospodarstw Stadniny 
Koni w Strzegomiu. W 1978 
r. było tutaj 45 gospodarstw 
indywidualnych, obecnie ich 
liczba znacznie się zmniejszyła. 
Dziś wieś ma układ zbliżony do 
wielodrożnicy, zdominowany 
przez zespół parkowo - pała-
cowy. W rejestrze zabytków 
zostały wpisane historyczne 
obiekty Bartoszówka tj. zespół 
pałacowy (pałac już nie istnieje), 
z zachowaną do dnia dzisiej-
szego wieżą pałacu z XVII w., 

park z 1830 r. i aleja dębowa 
na trasie: Strzegom – Lusina 
z XVIII-XIX w. 

Inwestycje dla Bartoszówka

Prehistoryczna wieś z tajemnicami

Ważną inwestycją był remont dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 345 na trasie Konary - Lusina – Bartoszówek – aż do drogi krajowej nr 5

W XVIII w. sporego znaczenia nabrała szosa obok wsi, która stanowiła fragment tzw. Drogi Węglowej. Bartoszówek ma też sporo ciekawostek historycznych

Funduszem sołeckim Bartoszówka dysponuje sołtys i Rada Sołecka. W 2011 
roku został on przeznaczony na zakup grzejników c.o., i instalację c.o. w świe-
tlicy wiejskiej. W 2012 roku zakupiono karuzelę na plac zabaw oraz wiatę 
przystankową. W 2013 r. dokonano zakupu kosiarki, paliwa i oleju, grilla na 
plac przed świetlicą, sprzętu AGD, RTV, garnków i materiałów na działalność 
organizacyjną świetlicy. W 2014 zaplanowano zakup roślin ozdobnych w celu 
ozdobienia wsi, jak również paliwa i oleju do kosiarki w celu wykaszania tere-
nów gminnych w sołectwie. Nie mniej ważnym jest zakup materiałów i montaż 
podłogi w wiacie na drewno oraz kontynuowanie zakupu materiałów, sprzętu 
i mebli do świetlicy wiejskiej.

Sołtys: Janina Gołębiak
Liczba ludności: 211
Powierzchnia: 4,31 km2

Gęstość zaludnienia: 53,1 osób/
km2

Lasy i grunty leśne: 68,13 ha
Powierzchnia użytków rolnych: 
330,30 ha

Działania kulturalne prowadzone są w świetlicy wiejskiej, gdzie jest zatrud-
niony młodszy instruktor. Zajęcia odbywają się w środę, czwartek i piątek, i są 
skierowane do mieszkańców wszystkich grup wiekowych. W ramach imprez 
odbywają się festyny rodzinne, turnieje wsi, ponadto organizowane są imprezy 
okolicznościowe tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Kobiet, Dzień 
Dziecka i Mikołajki. Mieszkańcy Bartoszówka uczestniczą w życiu kulturalnym 
gminy Strzegom poprzez udział w Dożynkach Gminnych i Jarmarku Wielka-
nocnym, prezentując dorobek kulinarny i rękodzieła artystycznego. Korzystają 
z ofert kulturalnych Strzegomskiego Centrum Kultury (wyjazdy do teatru, opery 
oraz imprezy plenerowe). W czerwcu dzieci z Bartoszówka spędziły dzień 
w miasteczku Western City w Karpaczu.

Bartoszówek to typowo rolnicza wieś, leży 6 km od Strzego-
mia na terenie zbudowanym z mioceńskich iłów i piasków, 
a miejscami - węgla brunatnego i biotytu. Na północ od wsi 
przepływa potok Cicha Woda. 

Podobnie jak w innych sołectwach, także i w Bartoszówku 
nastąpiły zmiany w latach 2011 - 2014. Przeprowadzono 
istotne dla wsi inwestycje, ułatwiające życie mieszkańcom. 
Dotyczyły one przede wszystkim świetlicy, terenu przyle-
gającego do niej i remontu drogi wojewódzkiej. 
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*  W a r t o  i c h  p o k a z a ć ,  w a r t o  n a ś l a d o w a ć …  *

Panią sołtys znają wszyscy 
mieszkańcy wsi. Podczas 
spacerów z psem, nic we 
wsi nie ujdzie jej uwadze. 
Dba o wieś i o ludzi w niej 
mieszkających. Aktywizuje 
mieszkańców do działania na 
rzecz swojej wsi. Prywatne po-
sesje urzekają piękną aranżacją 
zieleni, a tereny gminne są 
zawsze wykoszone i estetycz-
ne. – Jest zaradna i komuni-
katywna, spełnia oczekiwania 
mieszkańców – podkreśla 
Helena Lasak, młodszy in-
struktor SCK. – Jest kre-
atywna, stara się by wszystko 
było w porządku – twierdzi 
Barbara Wilczak. O swojej wsi 
opowiada z oddaniem. - Je-
stem mieszkanką malowniczo 
położonej wsi Bartoszówek. 
Całe moje życie związane jest 
z gminą Strzegom. Urodzi-
łam się w Strzegomiu i tu, po 

ukoń-
c z e n i u 
Szkoły Pod-
stawowej w Jaroszo-
wie, uczęszczałam do Liceum 
Ogólnokształcącego, a następ-
nie do Studium Policealnego 
o kierunku administracja te-
renowa – mówi o sobie pani 
sołtys. – Tu przepracowałam 
40 lat, najpierw 17 lat w Jed-
nostce Wojskowej, a obecnie 
23 lata w Urzędzie Miejskim 
w Strzegomiu, w Biurze Rady. 
Janina Gołębiak została wy-
brana sołtysem Bartoszówka 
w lutym 2011 r. Podczas jej 
urzędowania we wsi wiele się 

z m i e n i ł o . – 
Podjęłam się 
tej zaszczyt-
n e j  f u n k c j i 
z myślą o tym, 
ż eby  pomóc 
naszej społeczności w reali-
zacji niezbędnych potrzeb. 
Dzięki przychylności burmi-
strza Strzegomia oraz Rady 
Miejskiej, mamy wreszcie tak 
długo oczekiwane ogrzewanie 
świetlicy, wiatę przystankową 
dla dzieci, wiatę na opał oraz 
karuzelę na placu zabaw – wyli-

cza Janina Gołębiak. Świetlica 
po remoncie cieszy się dużą 
frekwencją mieszkańców. Naj-
chętniej przychodzą tu dzieci 
i młodzież. Społeczność wsi 
cieszy również fakt oczysz-
czenia z zakrzaczeń poboczy 
przy drodze Bartoszówek – 
Jaroszów. – Myślę, że przy 

zaangażowaniu wszystkich 
mieszkańców wsi, uda nam się 
zrobić jeszcze wiele, a wspólna 
realizacja zadań przyczyni się 
do zacieśnienia więzi spo-
łecznych – mówi pani sołtys. 
Janina Gołębiak ma złote ręce, 
pięknie haftuje i szydełkuje. 
Misternie wykonane prace są 

ozdobą jej mieszkania. Sołtys 
Bartoszówka świetnie współ-
pracuje z Radą Sołecką. – Rada 
Sołecka aktywnie mnie wspiera 
w działaniach kulturalno- re-
kreacyjnych. Jest dyspozycyjna 
i twórcza. Bez ich pomocy nie 
udałoby się tyle we wsi zrobić 
– mówi Janina Gołębiak.

Dzięki nim wieś się zmienia
Przy zaangażowaniu wszystkich mieszkańców Bartoszówka, uda nam się zrobić jeszcze wiele – zaznacza sołtys wsi, Janina Gołębiak. Powodzenia!

- Sołtys wsi – Janina Gołębiak jest bardzo 
dobra, ma świetny kontakt z miesz-
kańcami, jest bardzo zaangażowa-
na i wszystko potrafi załatwić. 
Dzięki niej dużo się zmie-
niło na świetlicy – mówi 
Maria Gniecka. Sołtysa 
aktywnie wspiera Rada 
Sołecka w składzie: Maria 
Gniecka, Anna Grzywna, 
Helena Lasak, Barbara 
Wilczak i Maciej Woch. 

W domu państwa Ewy i Jana 
Kołodyńskich króluje muzyka 
i śpiew. Idą przez życie tanecz-
nym krokiem, ze śpiewem na 
ustach. Są członkami dwóch 
zespołów ludowych: „Cicha 
Woda” i „Olszaniacy”. Swój 
dom określają jako „dom włó-
częgów”, bo w praktyce nigdy 
ich tam nie ma. - Wyjeżdżamy 
po południu i wracamy póź-
ną nocą, gramy i śpiewamy 
w dwóch zespołach. Ja gram 
na akordeonie, a żona śpiewa 
– mówi pan Jan. Repertuar 
wykonywanych przez nich pio-
senek jest bardzo bogaty, znają 
i śpiewają ponad 300 piosenek. 
Pani Ewa śpiewa już od czasów 
szkoły podstawowej, pierwsze 
kroki stawiała w konkursie 
piosenki radzieckiej. Obowiązki 
rodzinne w latach późniejszych 
- rodzina, praca, dom – unie-
możliwiły jej kontynuowanie 
pasji śpiewu. Do niej powró-
ciła dopiero na emeryturze.  

- Mój mąż jest szefem muzycz-
nym zespołu „Cicha Woda”, któ-
rego menadżerem jest Grażyna 
Teleszko. Jesteśmy jednocześnie 
członkami zespołu „Olszania-
cy”, którego kierownikiem jest 
Zofia Cholewa, a muzycznym 
– Jan Liszka. Lubię i potrafię 
śpiewać. Szczególnie często 
występujemy na szlaku granitu 
- komentuje pani Ewa. Pan Jan 
sam pisze muzykę, zachowuje 
od zapomnienia stare piosenki, 
spisuje muzykę ze starych płyt, 
z zachowanych nagrań i tą drogą 
wzbogaca repertuar zespołu „Ci-
cha Woda”. - Śpiew sprawia mi 
radość. Zawsze, jak jestem zado-
wolona, to śpiewam - zaznacza 
pani Ewa. - A jak się ze mną po-
kłóci, to też śpiewa – żartuje pan 
Jan. Śpiew to nie jedyna pasja 
pani Ewy. W czasie wolnym robi 
origami, szyje, gotuje i szydeł-
kuje. Pan Jan gra na akordeonie 
klawiszowym już od szóstej klasy 
szkoły podstawowej. 

Altanka na wodzie, kaplicz-
ka maryjna, apteka z sercem 
natury, oczko wodne z fon-
tanną  w s t y lu  Gaudiego 
i wiele innych własnoręcznie 
zrobionych elementów małej 
architektury ogrodowej zdo-
bi „Paklowo” - przestrzeń ży-
ciową państwa Józefy i Cze-
sława Paklów. 

- Każdy ma swoje miejsce 
na ziemi, które na miarę 
swoich możliwości i umiejęt-
ności, chce uczynić pięknym, 
by stało się jego oazą, uciecz-
ką i przystanią wytchnie-
nia. Takim miejscem jest 
dla mnie „Paklowo” – mówi 
Czesław Pakla. Materiałem 
preferowanym w „Paklo-
wie” jest rodzimy materiał 
– granit. O ile pan Czesław 
jest „architektem Paklowa”, 
to pani Józefa zajmuje się 
utrzymaniem zieleni w na-
leżytym porządku i robie-

niem przetworów. - Tu jest 
specy ficzny mikrokl imat, 
więc oprócz warzyw, owoców 
i przypraw, które uprawiamy 
w „Aptece z sercem”, owocuje 
nam śródziemnomorska figa, 
która ma już osiem lat. Pani 
Józefa w kuchni preferuje 
ocet owocowy, w tym: jabłko-
wy, winogronowy i śliwkowy, 
który robi sama w/g pro-
stego przepisu. – Zalewam 
pokrojone owoce 1 l wody 
rozpuszczonej z 1 łyżką cu-
kru tak, by woda przykryła 
owoce i odstawiam na mie-
siąc w słoju przykrytym gazą. 
Potem zlewam do butelek 
i szczelnie zamykam - wyja-
śnia. Ocet jest zdrowy i ma 
świetny smak. Pan Czesław 
ma liczne pasje, do których 
należy także pszczelarstwo, 
uprawa winorośli i budowa 
kapliczki, która od strony 
drogi zdobi ogród. 

„Raj Grażyny” - niesamowity 
ogród z elementami darów na-
tury, adaptowanymi jako mała 
architektura ogrodowa, a za nim 
duża pasieka z urzekającymi pnia-
mi (ulami), noszącymi imiona 
członków rodziny i przyjaciół, 
to przestrzeń życiowa państwa 
Grażyny i Seweryna Ważnych. 
W ogrodzie znajdziemy wiele 
ciekawych rozwiązań, świadczą-
cych o mistrzostwie architekta 
krajobrazu, jakim jest pan Se-
weryn, pszczelarz - hobbysta, 
z zawodu inżynier rolnictwa. 
Witacz drewniany „Raj Grażyny”, 
koło od wozu drabiniastego, stare 
garnki, beczki, konewki, koszyczki 
po truskawkach, orczyk, mostek 
przez płot do sąsiada, prototyp 
ula w pniu drzewa, wózki użyte 
jako kwietniki, to wszystko sta-
nowi ozdobę ogrodu i tworzy 
nietypową całość w połączeniu 
z architekturą zieleni. Najwięk-
szą atrakcją jest „Drogowskaz 
Gwiazd” na uschniętym drzewie 

z oznaczonymi odległościami do 
znajomych, sąsiadów i rodziny. 
Najdalej jest do siostry Arkadii 
Ważnej, misjonarki w Brazylii 
(Rio de Janeiro), aż 11 tys. km. 
Swój drogowskaz ma również 
siostra Margherita – przełożona 
w Seminarium Duchownym 
w Tarnowie, która jest siostrą pani 
Grażyny. Ogród to przedsionek 
pasieki, w której swój pień w tzw. 
„Alei Gwiazd” ma siostra Arkadia, 
Margherita i przyjaciele rodziny. 
Grażyna i Seweryn Ważni pasjo-
nują się pszczelarstwem od wielu 
lat. Pasja jest absorbująca, ale daje 
im mnóstwo radości i zadowole-
nia. Pan Seweryn zainteresował się 
pszczelarstwem, będąc uczniem 
Technikum Rolniczego w Mo-
krzeszowie. - Najlepiej zapylo-
ną wsią gminy Strzegom, czyli 
mającą najzdrowsze środowisko, 
jest właśnie Bartoszówek. Dla 
informacji dodam, że we wsi jest 
90 pni, a w jednym pniu - około 
100 tys. pszczół – zaznacza.

Ich życie to muzyka i śpiew Nie ma to jak w „Paklowie” Wiedzą co w życiu ważne
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Wielkim wyzwaniem in-
westycyjnym w Goczałkowie 
była realizacja prac związa-
nych z kanalizacją sanitarną 
gminy w ramach projektu pn. 
„Zapewnienie Prawidłowej 
Gospodarki Ściekowej w Gmi-
nie Strzegom” realizowanego 
przez spółkę Wodociągi i Ka-
nalizacja w Strzegomiu. Projekt 
współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Fun-
duszu Spójności zakończono 
z sukcesem. Budowę kanalizacji 
we wsi zakończono w 2012 r. 
Realizacja podłączeń budyn-
ków do nowo wybudowanej 
kanalizacji sanitarnej z udzia-
łem dofinansowania z gminy 
Strzegom oraz z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach 
programu „Dofinansowanie 

przydomowych oczyszczalni 
ścieków oraz podłączeń bu-
dynków do zbiorczego syste-
mu kanalizacyjnego” we wsi 
Goczałków również przebiegła 
sprawnie. Wykonano 140 szt. 
podłączeń o łącznej długości 1 
982,05 mb. Odremontowano 
drogi po kanalizacji i chodniki, 
przywracając je do pierwotnego 
stanu. Wielkim wyzwaniem 
było wybudowanie pierwszej 
na terenach wiejskich gminy 
Strzegom sali gimnastycz-
nej wraz z zapleczem socjal-
no-sanitarnym o powierzchni 
użytkowej ok. 913 m². Pod ko-
niec ubiegłego roku rozpoczął 
się remont świetlicy wiejskiej, 
w ramach którego została do-
budowana kotłownia, wymie-
niona instalacja c. o., wykonany 
nowy podwieszany sufit w sali 

głównej. Planowany koszt cał-
kowity – blisko 464 tys. zł, do-
finansowanie ze środków Unii 
Europejskiej – ponad 216 tys. 
zł. Sukcesem było zrealizowa-
nie obietnicy firmy 
„Berger Surowce” 
dot. wybudowania 
obwodnicy, która 
odciążyła wieś od 
przejazdu kilku-
set samochodów 
dziennie. Gmina 
f inansu je  dz ia-
łalność Zespołu 
Folklorystycznego 
„Goczałkowianie” 
oraz Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 
W latach 2012 – 
2013 wykonano 
remonty chodni-
ków na ul. Rogoź-
nickiej i Szkolnej, 
odnowiono plac zabaw na ul. 
Rogoźnickiej, na tej samej ulicy 
wykonano nowy przepust oraz 
studzienkę rewizyjną, obmuro-
wano wylot kanalizacji deszczo-
wej wpływający do Wierzbia-

ka. Wykonano 
również bie-
żące remonty 
dróg szutro-

wych oraz sporządzono projekt 
budowlany na przebudowę dróg 
oraz kanalizacji deszczowej 
na Osiedlu. Powiat świdnicki 
przy wsparciu finansowym 
gminy Strzegom wybudował 

chodniki przy ul. Strzegom-
skiej i ul. Bocznej. Z krajobrazu 
Goczałkowa znikną niebawem 
także szpecące wieś ruiny sto-
dół, które znajdują się w samym 
centrum wsi. Gminna Spółka 

Wodna „Strzegom” wykonała 
w latach 2011- 2013 gruntowną 
konserwację urządzeń melioracji 

wodnej, w tym: konser-
wację 749 mb. rowów 

oraz drenaż 0,20 
ha. Do-

dajmy, że w 2012 r. utworzo-
no nowoczesną bibliotekę dla 
uczniów i mieszkańców. W bu-
dynku szkoły podstawowej 
i gimnazjum wykonano wiele 
remontów. 

Goczałków jest wsią prze-
mysłowo – rolniczą. Wieś 
powstała w II połowie XIII 
w. Pierwsze wzmianki o niej 
pojawiły się w 1292 r., gdy 
książę Bolko I uposażył z niej 
czynszem klasztor w Krzeszo-
wie. Około 1500 r. wzniesiono 
obecny kościół, a w XVI w. 
przejęli go ewangelicy. W 1615 
r. zbudowano w Goczałkowie 
dwór. Wieś bardzo ucierpiała 
podczas wojny 30–letniej. Więk-
szość budynków spłonęła, znisz-
czono też kościół i dwór. W 1653 
r. po zakończeniu wojny kościół 
zwrócono katolikom. W XVII w. 
w okolicach Goczałkowa wybu-
chły bunty chłopskie, w których 
uczestniczyli tutejsi mieszkańcy. 
W XVII wieku odnotowano ist-
nienie Goczałkowa Dolnego, za-
kupionego w 1768 r. przez barona 

Carla Ludwika von Richthofena, 
właściciela Goczałkowa Górnego 
i Goczałkowa Środkowego, mają-
tek którego należał od 1700 r. do 
Hansa Siegfrieda von Nostitza, 
a od 1758 do Ernsta Christopha 
von Richthofena. W 1781 zakupił 
go Carl Ludwig von Richthofen, 
skupiając tym samym całą wieś 
w swoich rękach. Na przełomie 
XVIII/XIX w. nastąpił gwałtowny 
rozwój wsi. W Goczałkowie Dol-
nym był kościół katolicki, folwark 
z merynosami, wiatrak, gorzelnia, 
gospoda i 34 domy, a w Goczał-
kowie Środkowym - folwark, 
szkoła i 38 domów. W 1856 r. 
w Goczałkowie powstała stacja 
kolejowa i jedna z pierwszych 
i największych na Śląsku przed 
wojną cukrowni, z której cukier 
rozchodził się po całej Euro-
pie, a nawet USA. W okolicy 

podjęto wydobycie granitu. Od 
1943 r. działał w Goczałkowie 
niewielki obóz pracy- filia Gross 
Rosen, którego więźniowie byli 
zatrudnieni m. in. w cukrowni. 
W 1945 r. cukrownia, podobnie 
jak pałac, została rozszabrowana 
i zniszczona. Z dawnego zespołu 
pałacowego zachował się park 
krajobrazowy o powierzchni 14,8 
ha. W rejestrze zabytków zostały 
zapisane w Goczałkowie: kościół 
filialny pw. Narodzenia NMP, 
obecnie parafia pw. Chrystusa 
Króla, z pocz. XVI, przebudowana 
w 1850, park z fragmentem ogro-
dzenia z XVIII w. oraz folwark 
z XVI-XIX w. 

Tak się zmienia Goczałków

Duża wieś z bardzo bogatą historią 

Wielkim wyzwaniem było wybudowanie pierwszej na terenach wiejskich gminy Strzegom sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym

Goczałków jest drugą co do wielkości - pod względem liczby mieszkańców – wsią gminy Strzegom. Ustępuje jedynie sołectwu Jaroszów. Jakie ma atuty?

Fundusz sołecki
Kuchenka, lampy, żyrandole, sprzęt audio, stół do tenisa, sprzęt nagłaśniający, szafa chłodnicza, urządzenia zabawowe, doposażenie świetlicy, zakup mikrofonów 
i kabli, to efekty zakupów poczynionych z funduszu sołeckiego w Goczałkowie w 2011 r. Zakup bramy wjazdowej na plac przy świetlicy wiejskiej, materiałów na 
remont pomieszczenia socjalnego i WC w świetlicy, zakup komputera z drukarką, stołów do świetlicy oraz zestawów plenerowych (ław i stołów), zakup i montaż 
zadaszenia sceny, jak również zakup wyposażenia muzycznego dla zespołu Goczałkowianie, to niezbędne zakupy w roku 2012. Rok później członkowie OSP Go-
czałków zakupili materiały i wykonali podjazd z kostki betonowej wraz z odwodnieniem liniowym przed remizą. W 2013 roku zakupiono także i zamontowano wiatę 
przystankową. W 2014 roku zaplanowano remont odcinka chodnika przy ul. Szkolnej, naprawę ciągu pieszego w parku, zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia 
dla OSP, paliwa i oleju oraz remont odcinka ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej.

- We wsi Goczałków udało się przeprowadzić wiele inwe-
stycji w ostatnim czasie. Chciałbym, żeby to było możliwe 
w każdej miejscowości, niestety uzależnione to jest od 
posiadanych w budżecie środków. Mam jednak nadzieję, że 
mieszkańcy wsi będą cieszyć się z tego, co udało się przepro-
wadzić – mówi Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia.

Obecnie w świetlicy wiejskiej w Goczałkowie trwa remont. Dzieci korzystają z zajęć sportowych w nowo wybudowanej hali 
sportowej. W marcu br. wystąpił dla dzieci w Goczałkowie Teatr Urwis z Krakowa, natomiast w kwietniu dzieci wyjechały na 
kręgielnię w Świebodzicach i do Teatru Lalki w Wałbrzychu. W najbliższym okresie wakacyjnym dzieci wyjadą do miasteczka 
Western City w Karpaczu i do ogrodu zoologicznego we Wrocławiu. Jesienią zaplanowany jest kolejny wyjazd na kręgielnię, 
do kina oraz kolejne spotkanie z bajką teatralną w wykonaniu teatru Urwis z Krakowa. Na zakończenie roku przewidziane 
są zabawy mikołajkowe. Ponadto mieszkańcy Goczałkowa korzystają z oferty programowej SCK poprzez udział w impre-
zach, wyjazdach do opery, operetki i teatru. Aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym gminy, poprzez udział w Jarmarku 
Wielkanocnym - prezentując bogaty dorobek rękodzieła artystycznego oraz umiejętności kulinarne – oraz w Dożynkach 
Gminnych i Diecezjalnych. Przy organizacji imprez świetlica wiejska współpracuje z PSP w Goczałkowie, ze Stowarzyszeniem 
Rozwoju Wsi oraz z Ochotnicza Strażą Pożarną. Z powodzeniem wieś reprezentuje zespół folklorystyczny „Goczałkowianie”, 
który w obecnej chwili uczestniczy w ludowej liście przebojów Polskiego Radia Wrocław. 

Goczałków - duża, uprzemysłowiona wieś - leży w obniże-
niu pomiędzy Goczałkowskimi i Rogoźnickimi Wzgórzami. 
Zabudowania wsi ciągną się około 1,5 km wzdłuż potoku 
Wierzbiak. 

Sołtys: Stefan Dudyk
Liczba ludności: 1373
Powierzchnia: 6,49 km2

Gęstość zaludnienia: 213,6 osób/
km2

Lasy i grunty orne: 88,60 ha
Powierzchnia użytków rolnych: 
467, 03
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*  W a r t o  i c h  p o k a z a ć ,  w a r t o  n a ś l a d o w a ć …  *

– Cieszy nas, że udało się 
doprowadzić do finału budowę 
kanalizacji, do której podłączyli 
się mieszkańcy, a sala gimna-
styczna spełnia oczekiwania 
dzieci i młodzieży – mówi 
sołtys. - Nasi uczniowie bardzo 
chętnie uczestniczą w zajęciach 
wychowania fizycznego i spor-
towych zajęciach popołudnio-
wych. Zauważyliśmy, że pod-
czas zawodów sportowych są 
bardziej otwarci, pewni siebie, 
chętni do rywalizacji. Osiągają 
sukcesy, których do tej pory 
szkoła nie notowała w takim 
stopniu – zaznacza dyrektor 
szkoły, Barbara Asynger. Wy-
remontowane drogi i chodniki 

to kolejny powód do za-
dowolenia, tym bardziej, 
że w realizację tego typu 
inwestycji niejednokrot-
nie zaangażowały się 
firmy prywatne – wylicza 
sołtys. Goczałków jest 
wsią bardzo aktywną. Pręż-
nie tu działają: Rada Sołecka, 
Koło Gospodyń Wiejskich, 
klub sportowy, zespół folklory-
styczny „Goczałkowianie” oraz 
jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Dobrze układa się 
również współpraca sołtysa 
oraz Rady Sołeckiej z miejsco-
wą szkołą. Planów i zamierzeń 
jest wiele. Mieszkańcom Go-
czałkowa marzy się odbudowa 

s t a -
rej kana-
lizacji burzowej, budowa boiska 
wraz z trybunami, rewitalizacja 
parku oraz budowa przedszko-
la. Cieszy remont kapitalny 
świetlicy wiejskiej i systema-
tyczna budowa chodników. 
Jak podkreśla sołtys, wiele 
udaje się zrobić dzięki fundu-
szowi sołeckiemu, z którego 
środków m. in. zakupiono 
i zamontowano zadaszenie 
sceny przy świetlicy wiejskiej, 
instrumenty dla zespołu „Go-
czałkowianie” i wiatę przy-
stankową. Na podziw zasłu-

guje zaangażowanie w życie 
wsi osób starszych, którzy 
mają w planach utworzenie 
stowarzyszenia emerytów 
i rencistów. Warto dodać, że 
w Goczałkowie wiele ludzi 
się buduje, a to znaczy, że 
ludzie chcą związać swoje 
życie z wsią. - Chciałbym, 

żeby wszyscy mieszkańcy 
zrozumieli, że każdą inicja-
tywę realizujemy na rzecz 
społeczeństwa i dla naszego 
wspólnego dobra. Jak każda 
miejscowość - mamy swoje 
problemy, ale wszystko jest na 
dobrej drodze, a widać to naj-
lepiej po tym, jak nasza wieś 

wspaniale się rozwija – mówi 
Stefan Dudyk. - Chciałbym 
bardzo serdecznie podzięko-
wać radnemu Rady Miejskiej 
w Strzegomiu Józefowi Sta-
rakowi, mieszkańcowi wsi 
za wszystkie razem podjęte 
inicjatywy i wsparcie w dzia-
łaniach na rzecz wsi.

aktywność ludzi rozwija wieś
Prężnie działają: Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, klub sportowy, zespół „Goczałkowianie” oraz jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej

Stefan Dudyk funkcję sołtysa wsi Goczałków pełni już 
trzecią kadencję. W tym czasie miejscowość zmieniła się 
nie do poznania. Aktualnie w skład Rady Sołeckiej wcho-
dzą: Jadwiga Buszta, Stanisław Cielemecki, Elżbieta 
Jankowska, Kacper Jankowski, Zdzisław Pożoga, Paweł 
Waligóra i Władysław Zym.

Ewelina Radom, to młoda 
i bardzo kreatywna miesz-
kanka Goczałkowa. Jest prze-
wodniczącą Lokalnej Grupy 
Działania na rzecz rozwoju wsi 
Goczałków. Głównym celem 
powołania LGD w 2011 roku 
było przystąpienie sołectwa do 
programu odnowy wsi, który jest 
aktualnie opracowywany. Plan 
Odnowy dla wsi Goczałków 
na lata 2015 - 2024 zostanie 
wkrótce przedstawiony miesz-
kańcom do zatwierdzenia i po 
akceptacji będzie realizowany 
z korzyścią dla sołectwa i jego 
mieszkańców. - Członkowie 
LGD włączają się w organiza-
cję różnych przedsięwzięć na 
terenie wsi, imprez okoliczno-
ściowych, uczestniczą w szkole-
niach i warsztatach, a głównym 
ich zadaniem jest integracja 
mieszkańców do pracy na rzecz 
naszej wsi – mówi pani Eweli-
na. – Wiele już zrobiliśmy i to 
w krótkim czasie, więc daje 
nam to nadzieję, że możemy 
jeszcze więcej. Potencjał ludzki 
i jego możliwości są w naszej 
wsi ogromne. Przykładem na 

to jest pani Ewelina. Nie sposób 
tego nie wykorzystać, tym bar-
dziej, że pomysłowość naszych 
mieszkańców i chęć działania 
jest imponująca, trzeba więc 
kompleksowo spojrzeć na po-
trzeby wsi i rozłożyć perspekty-
wicznie działania, a tym zajmuje 
się LGD - komentuje Stefan 
Dudyk, sołtys wsi.

Pani Ewelina natomiast sta-
wia na ludzi. Wie, że dzięki 
ich aktywności można zrobić 
wiele. Do zmian najbliższego 
otoczenia nie zawsze potrzebne 
są wielkie pieniądze. A najwięk-
sze bariery stanowi właśnie 
brak zainteresowania i zaan-
gażowania ludzi w to, co się 
dzieje obok nich. Zaczynając od 
zmiany mentalności – poprzez 
warsztaty i szkolenia – otwierają 
się nowe możliwości. A w jed-
nej z największych wsi gminy 
Strzegom z pewnością nie 
brakuje ludzi kreatywnych, in-
teligentnych i utalentowanych. 
Trzeba ich tylko odpowiednio 
zmotywować do działania - 
i taki cel główny stawia sobie 
właśnie pani Ewelina. 

Bolesław Cyga jest z zawodu 
stolarzem, pracuje jako operator 
żurawia, a w czasie wolnym 
interesuje się historią i milita-
riami. Od 10 lat kolekcjonu-
je militaria, pozyskując je na 
giełdach staroci lub zakupując 
na aukcjach internetowych. 
W swej kolekcji militariów po-
siada polski terenowy samochód 
ciężarowy Star 66, określany 
przez żołnierzy jako pszczoła, 
działo przeciwlotnicze z okresu 
zimnej wojny, kolekcje starych 
motorów, długie i krótkie kara-
biny 4-5 strzałowe i maszynowe 
oraz wiele innych eksponatów. 
Jego marzeniem jest nabycie 
polskiego Mausera. Sprzęt kon-
serwuje, maluje i naoliwia sam, 
bo sprawia mu to przyjemność. 
Sens swojego działania widzi 
w zachowaniu od zapomnienia 
spuścizny historycznej i jej 
namacalnych śladów, które 
traktuje jako pamiątki, bo 
„człowiek bez historii nie ma 
racji bytu, nie ma w czym się 
zakorzenić.” Pan Bolesław od 
święta występuje w mundu-
rze I armii Wojska Polskiego 

z okresu II wojny światowej. 
- Jest to replika wzoru 43-45 – 
wyjaśnia. W zeszłym roku pan 
Bolesław założył wraz z kolegą 
Stowarzyszenie rekonstrukcji 
historycznej "GRH Pancerni 
Strzegom", które skupia fa-
scynatów sprzętu militarnego, 
a także miłośników historii 
z okresu II wojny światowej. 
W ramach stowarzyszenia 
działają charytatywnie: jeżdżą 
na WOŚP, robią pokazy na 
Dzień Dziecka np. ostatnio 
w Strzegomiu, uczestniczą 
w festynach np. w Rogoźnicy 
i imprezach okolicznościowych 
w gminie i poza nią, na któ-
rych chętnie prezentują zbiory 
i dzielą się zdobytą wiedzą. Są 
otwarci na współpracę z samo-
rządem gminy Strzegom, na 
integrację z innymi grupami 
rekonstrukcyjnymi, czy też 
osobami indywidualnymi, któ-
re mają podobne zainteresowa-
nia. - Warto interesować się 
militariami, ale warto w ogóle 
mieć jakieś hobby, jakiś życio-
wy cel, bo wtedy życie nabiera 
wartości – podsumowuje.

Cecylia Dudyk jest  mi-
łośniczką kultury ludowej 
i jej propagatorką w gminie 
Strzegom. Od wielu lat inte-
resuje się folklorem, aktywnie 
uczestnicząc w pracach ze-
społu „Goczałkowianie”. Od 
czterech lat jest kierownikiem 
zespołu, którego nazwa po-
chodzi od nazwy wsi, w której 
działa. Zespół rozpoczął swoją 
działalność w 1974 r. i od tego 
momentu wpisał się w tra-
dycję folklorystyczną gminy 
Strzegom, która słynie w kraju 
i za granicą z organizowania 
Międzynarodowego Festiwalu 
Folkloru, w którym zespół 
„Goczałkowianie” aktywnie 
uczestniczy już od 22 lat. Za-
łożycielką zespołu była Anna 
Sawicka, która przez wiele 
lat jako kierownik prowadziła 
zespół, a od czterech lat jest 
jego członkiem. Zaczęło się od 
Koła Gospodyń Wiejskich i to 
właśnie tam zrodziła się idea 
utworzenia zespołu. 

– Brakuje nam sprzętu, 
stroje już będziemy mieli, bo 
burmistrz nam obiecał, że 

otrzymamy stroje rzeszowskie. 
Zespół prezentuje w swoich 
programach piosenki z różnych 
regionów Polski. – Śpiewamy 
piosenki biesiadne, ludowe 
i religijne – twierdzi pani 
Cecylia. Z jego repertuarem 
można się zapoznać podczas 
imprez okolicznościowych, 
zarówno na terenie gminy, jak 
również na terenie Dolnego 
Śląska. „Goczałkowianie” biorą 
udział aktualnie w wiosennej 
edycji listy przebojów ludo-
wych Radia Wrocław. Zespół 
śpiewaczy liczy obecnie 14 
osób, wśród których są dorośli 
i dzieci. - Szczególną uwagę 
przywiązuję do zachowania 
ciągłości zespołu i poszerzania 
jego składu o młodych ludzi, 
celem kontynuowania tej wy-
pracowanej przez lata tradycji 
folklorystycznej. W składzie 
zespołu mamy szóstkę dzieci 
i żywię nadzieję, że dojdą na-
stępne – podkreśla Cecylia Du-
dyk. W najbliższych planach 
zespół ma wyjazdy do Łagowa, 
Świerzawy i Burkatowa na 
przegląd pieśni ludowych. 

Chce integrować mieszkańców jego pasją są militaria i… Zakochała się w folklorze 

W 2014 r. Goczałków mówi „nie” dla brzydkich wiat przystankowych i podej-
muje działania poprawiające estetykę wsi. Szpecąca okolicę betonowa buda 
przystankowa przy ul. Bocznej została zburzona. Na jej miejsce powstała nowa 
wiata przystankowa, estetycznie wkomponowana w pejzaż architektoniczny 
wsi, wykonana z drewna. Jej koszt zamknął się w granicach 8 tys. zł. Godny 
podkreślenia i naśladowanie jest fakt wspierania działań inwestycyjnych gminy 
przez inicjatywy i pomysły Rady Sołeckiej oraz mieszkańców.
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Organizatorem przedsięwzięcia 
jest Stowarzyszenie „Akcja” oraz 
Strzegomskie Centrum Kultury. 
Na biennale pozyskano środki 
finansowe z Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolnoślą-
skiego w kwocie 45 tys. zł oraz 

z gminy Strzegom 
w wysokości 

39,5 tys. zł. W tym roku rzeźbić 
będzie dla nas ośmioro artystów: 
Marie Seborova, Martin Ku-
char, Andrzej Szarek, Adam 
Wyspiański, Grażyna Jaskierska-
Albrzykowska, Jerzy Fober (ko-
misarz), Zbigniew Frączkiewicz 
i Grzegorz Niemyjski. Tak jak 
w poprzednich edycjach strze-
gomskiego pleneru, licznie zaan-

gażowały się 

przedsiębiorstwa branży kamie-
niarskiej: Kamieniarstwo Kiszkiel 
(Jacek i Zenon Kiszkiel) gościć 
będzie 2 rzeźbiarzy: Jerzego Fobera 
oraz Andrzeja Szarka. Kamieniar-
stwo Granex Sp. z o.o. (Krzysztof 
Skolak) gościć będzie 5 rzeźbiarzy: 
Martina Kuchara, Marię Seborovą, 
Adama Wyspiańskiego, Zbignie-
wa Frączkiewicza oraz Grażynę 
Jaskierską-Albrzykowską. Kamie-
niarstwo Gromiec (Józef i Tomasz 
Gromiec) gościć będzie Grzegorza 
Niemyjskiego. Warto dodać, że 
wymienione przedsiębiorstwa 
branży kamieniarskiej udostępnia-
ją rzeźbiarzom materiał. Podczas 
uroczystego otwarcia 6. edycji 
strzegomskiego biennale padło 
wiele ciepłych 
słów w kie-

runku rzeźbiarzy. - Już po raz ko-
lejny rzeźbiarze będą wydobywać 
piękno z naszego strzegomskiego 

granitu i zamykać w rzeźbie 
swoje emocje - skomento-

wała dyrektor SCK, 
Bożena Bojanow-

ska- Czuk. – Gra-
nit jest naszym 

strzegomskim 
złotem, na-
szym dobrem, 
którym nale-
ży się chwa-

lić. Cieszę się, że możemy gościć 
tak wspaniałych rzeźbiarzy i po-
dziwiać ich artystyczne dzieła, 
które przez 2 lata będą zdobić 
nasze miasto - dodał burmistrz 
Strzegomia, Zbigniew Suchyta. 
Ważną częścią spotkania było 
przybliżenie sylwetek rzeźbiarzy 

oraz wyświetlenie prezentacji 
o poprzednich edycjach strzegom-
skiego Pleneru Rzeźbiarskiego. 
Warto wspomnieć, że wykład 
inauguracyjny o „Różnorodności 
w sztuce” przedstawił  prof. Jerzy 
Fober.

kw

emocje zamknięte w kamieniu 
Tak jak w poprzednich edycjach strzegomskiego pleneru, zaangażowały się przedsiębiorstwa branży kamieniarskiej, które udostępniają rzeźbiarzom materiał

Tym razem gościć będą u nas 
ZF z: Armenii, Białorusi, Czech, 
Grecji, Indii, Irlandii, Meksyku 
oraz nasi rodacy z Polski. Impreza 
rozpocznie się 6 sierpnia o godz. 
16.00 koncertem zwiastunem 
w Rynku. 7 sierpnia przeniesie-
my się na teren parkingu przed 
halą sportową Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, gdzie odbędzie się 
koncert inauguracyjny (zmiana 
lokalizacji podyktowana jest 
remontem obiektów sportowych 
OSiR). Dzień później zespoły 
zaprezentują się na koncercie fe-
stiwalowym, a 9 sierpnia na kon-
cercie galowym. Ostatni dzień tej 
międzynarodowej imprezy, czyli 
10 sierpnia to moc atrakcji dla 
wszystkich mieszkańców. Naj-
pierw odbędzie się msza święta, 
po której tradycyjnie udamy się 

na „Rynek świata”, by skosztować 
smacznych i oryginalnych potraw 
oraz obejrzeć międzynarodowego 
Poloneza w wykonaniu festi-
walowych gości. O godz. 13.00 
posłuchamy Koncertu Zespołów 
Dolnośląskich. Pod wieczór 
natomiast wystąpią dwie gwiaz-
dy: Future Folk oraz niezwy-
kle popularna i lubiana Sylwia 
Grzeszczak, która wylansowała 
w ostatnich latach mnóstwo 
znanych piosenek, królujących 
na wszelkich listach przebojów 
w naszym kraju.

Bilety w cenie: 7, 8 , 9 sierpnia – 
2 zł, 10 sierpnia – 5 zł. Dzieci do 
lat oraz emeryci i renciści z ważną 
legitymacją – wstęp wolny. Ser-
decznie zapraszamy!

Foto: Zdjęcia z ubiegłego roku.
kw

Święto folkloru już za dwa tygodnie!
W odróżnieniu od wielu poprzednich edycji MFF, tegoroczna odbędzie się na parkingu ośrodka sportu 

Co w sierpniu w kulturze?
05.08. – 10.08.2014 – OSiR - XXIII Międzynarodowy Festiwal Folkloru z udzia-
łem zespołów z Armenii, Irlandii, Czech, Indii, Meksyku i Polski 
10.08.2014, godz. 16.00 – OSiR – „Kraina Eldorado – My Słowianie” – im-
preza dla dzieci 
31.08.2014, godz. 12.00 – Centrum Aktywności Społecznej Karmel – „Kraina 
Eldorado – Kwiatowe Wróżki z Magicznej Krainy” – impreza dla dzieci

Już za dwa tygodnie do Strzegomia kolejny raz zjadą zespoły 
folklorystyczne z całego świata, w ramach 23. Międzynaro-
dowego Festiwalu Folkloru.

W niedzielę, 13 lipca br. ruszyła kolejna edycja Strze-
gomskiego Biennale Rzeźby w Granicie. Już po raz 6. do 
Strzegomia przyjechali rzeźbiarze, którzy przez 5 kolejnych 
tygodni będą przemieniać zimny kamień w ekspresyjne for-
my, w których zamkną swoje emocje. Uroczyste spotkanie 
inauguracyjne tegorocznego biennale odbyło się w Centrum 
Aktywności Społecznej „Karmel”. 

Materiał dla rzeźbiarzy udostępnili także: Wekom II (Ryszard Goliński), Skamet 
(Andrzej Cybuch), Scanstone (Roman Róg), Granit Strzegom S.A. Narzędzia 
oraz środki ochrony zapewniają: Flex Polska (Jarosław Rąpała) oraz Ander 
(Henryk Wodzicki). 

artyści-rzeźbiarze uczestniczący w tegorocznym biennale w komplecie. 
od lewej: marie Seborova, martin Kuchar, andrzej Szarek, adam 
wyspiański, Grażyna Jaskierska-albrzykowska, Jerzy fober (komisarz), 
zbigniew frączkiewicz i Grzegorz Niemyjski
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15 lipca br. podczas narady 
sołtysów burmistrz Strzego-
mia - Zbigniew Suchyta nie 
krył swojego zadowolenia 
i serdecznie im pogratulował 
takiej postawy. Podczas na-
rady nie pominięto ważnego 
dla naszej gminy tematu, czyli 
Doż ynek Wojewódzkich, 
które odbędą się za niecałe 
2 miesiące (tj. 14 września 
br.) w Strzegomiu. – Jest to 
dla nas wielkie wyróżnienie 
i zaszczyt, że możemy w na-
szym mieście zorganizować 
imprezę o tak ważnej randze 
-  komentował burmistrz. 
Starościną tegorocznych do-
żynek będzie Monika Róg 
- sołtys Żółkiewki, zaś sta-
rostą  Andrzej Szczepanik 
- sołtys Tomkowic. Zada-
niem wszystkich sołtysów jest 

godne reprezentowanie naszej 
gminy. – Są to pierwsze Do-
żynki Wojewódzkie i każdy 
z państwa będzie gospoda-
rzem. Zorganizujemy wiele 
konkursów, m. in. na najlepsze 
stoisko. Na zwycięzców będą 
czekały atrakcyjne nagrody. 
Warto również ugościć przy-
jezdnych naszymi lokalnymi 
wyrobami, potrawami. Należy 
pokazać się z jak najlepszej 
s trony -  dodała dyrektor 
SCK, Bożena Bojanowska- 
Czuk. Na dożynki przyjadą 
ludzie z różnych części Polski, 
dlatego warto pięknie udeko-
rować nie tylko Strzegom, ale 
również gminne wsie. Miasto 
dostało dofinansowanie na 
imprezę w kwocie 110 tys. 
zł. Mszę dożynkową będzie 
transmitowała TVP Polonia. 

Po omówieniu części kultu-
ralnej poruszono kwestię sca-
lania gruntów rolnych, a także 
usuwania azbestu i wymiany 
pokrycia dachowego na tere-
nie gminy Strzegom. 

kw

o dożynkach i rozwoju 
To pierwsze w gminie Dożynki Wojewódzkie i każdy z państwa będzie ich gospodarzem – mówiła do sołtysów dyrektor SCK Piłkarskie soboty

Podobnie jak w ubiegłym 
roku Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Olszany również w tym 
roku szkolnym zadbało o to, aby 
uczniowie szkoły z Olszan mogli 
rozwijać swoje zainteresowania 
sportowe oraz aktywnie spędzać 
czas wolny. 

W 2013 r. stowarzyszenie or-
ganizowało cykl „Sobót na spor-
towo”, natomiast teraz w terminie 
od 26 kwietnia do 21 czerwca 
br. odbywały się treningi piłki 
nożnej pod hasłem „Piłkarskie 
soboty”. W w/w okresie odbyło 
się 8 spotkań na boisku „Orlik” 
w Stanowicach, które prowadził 
nauczyciel wychowania fizycz-
nego szkoły z Olszan. Po każdej 
jednostce treningowej uczniowie 
otrzymywali posiłek w postaci 
słodkich bułek, za które serdecznie 
dziękują sponsorowi. Dowóz dzie-
ci na sobotnie zajęcia był możliwy 
dzięki dotacji z gminy Strzegom, 
która po raz kolejny wsparła środ-
kami finansowymi szczytny cel, 
jakim bez wątpienia jest dosko-
nalenie umiejętności, rozwijanie 
zainteresowań piłkarskich dzieci 
i młodzieży - szczególnie z tere-
nów wiejskich - oraz umożliwienie 
im aktywnej formy spędzenia 
sobotnich poranków. Uczniowie 
chętnie brali udział w spotka-
niach, choć czasem pogoda nie 
sprzyjała uganianiu się za piłką. 
Średnio na każdym treningu była 
dwunastka dzieci z klas od I do 
VI, w tym również dziewczynki. 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Olszany wraz z uczniami szkoły 
w Olszanach serdecznie dziękują 
wszystkim tym dzięki, którym 
realizacja zadania była możliwa!

red

Zarząd Stowarzyszenia Lo-
kalna Grupa Działania „Szla-
kiem Granitu” ogłasza nabór 
zgłoszeń do konkursu na 
„Produkt Lokalny Obszaru 
Partnerstwa "Szlakiem Gra-
nitu" w roku 2014”.

Konkurs ma na celu identy-
fikację oraz promocję oryginal-
nych produktów regionalnych, 
niejednokrotnie wytwarzanych 
tradycyjnymi metodami na te-
renie działania Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Szla-
kiem Granitu”. Zaprezentowanie 
szerokiemu gronu odbiorców bo-
gactwa różnorodności lokalnych 

tradycji wzbudzi większe zainte-
resowanie wśród potencjalnych 
konsumentów oraz turystów od-
wiedzających teren partnerstwa. 
Prezentacja produktów lokalnych 
pozwoli także na utożsamianie 
ich z obszarem partnerstwa, nie 
będą one anonimowe, a przede 
wszystkim staną się one wizytów-
ką naszego partnerstwa.

Konkurs ma charakter otwarty. 
Skierowany jest do osób indy-
widualnych, amatorów i pro-
fesjonalistów, grup formalnych 
i nieformalnych (np. koła go-
spodyń wiejskich, stowarzysze-
nia, rady sołeckie), podmiotów 
prowadzących działalność na 
terenie działania LGD „Szlakiem 

Granitu” (gminy: Dobromierz, 
Kostomłoty, Jaworzyna Śląska, 
Strzegom, Świdnica, Żarów 
i Udanin).

Warunkiem uczestnictwa 
w konkursie jest przesłanie na 
adres organizatora poprawnie 
wypełnionych Kart Zgłoszenia 
Wystawcy wraz z Oświadcze-
niem do dnia 10 sierpnia 2014 r.

Produkty będą oceniane w na-
stępujących kategoriach:
- produkty spożywcze: domowe 

wyroby kulinarne, potrawy tra-
dycyjne, oparte na produktach 
lokalnych pochodzenia zwie-
rzęcego i roślinnego, domowe 
wypieki oraz potrawy z runa 
leśnego;

- wyrób lub usługa, związana 
z obszarem „Granitowego 
Szlaku” (kulturowo, histo-
rycznie lub poprzez miejsce 
wytwarzania), 

- napoje regionalne: bezalkoho-
lowe i alkoholowe.
Każdy uczestnik konkursu 

może zgłosić jeden produkt 
w każdej kategorii. Wystawcy 
będą mieć możliwość sprzedaży 
swoich produktów. Konkurs 
zostanie rozstrzygnięty w czasie 
Dożynek 2014 organizowanych 
na terenie partnerstwa. 
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Dotacje dotyczą mieszkań-
ców wsi: Jaroszów, Goczał-
ków, Rogoźnica, Wieśnica, 
Żółkiewka, Żelazów, Kostrza, 
Granica, Tomkowice, Modlę-
cin Mały, Goczałków Górny.

- W maju br. Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu ogłosił nabór 
wniosków na wykonanie pod-
łączeń budynków do zbiorczej 
sieci kanalizacji sanitarnej 
tj. gospodarstw domowych 

(w tym również zarządzanych 
przez wspólnoty mieszka-
niowe i spółdzielnie miesz-
kaniowe), gospodarstw agro-
turystycznych oraz obiektów 
użyteczności publicznej (np. 
szkół). W związku z tym, że 
Spółka WiK planuje przystą-
pić do ww. programu ogłasza-
my kolejny nabór chętnych do 
wzięcia udziału w przedsię-
wzięciu – informują przed-
stawiciele spółki Wodociągi 
i Kanalizacja.

W zależności od zaintere-
sowania mieszkańców spółka 
rozpocznie niezbędne pra-
ce związane z pozyskaniem 
dotacji.

Wartość dofinansowania 
z WFOŚiGW wynosić bę-
dzie 45%, wartość dofinan-
sowania z budżetu Gminy 
Strzegom wynosić będzie 
45%, natomiast właściciel 
budynku poniesie pozostałą 
część kosztu całkowitego, 
czyli 10%. 

Zgłoś swój produkt lokalny do konkursu i wygraj 

Zgłoś się po dotację na przyłączenie do kanalizacji

Konkurs jest skierowany jest do osób indywidualnych, amatorów i profesjonalistów oraz różnych grup

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW wynosić będzie 45%, dofinansowania z budżetu Gminy Strzegom również 45%, a właściciel poniesie zapłaci tylko 10 procent 

Nasza gmina staje się coraz pięk-
niejsza, wiele się w niej inwestuje, 
czego dowodem są nowe chodniki, 
drogi i infrastruktura. Mieszkańcy 
powinni być zadowoleni.

Bardziej szczegółowy regulamin oraz wzory kart zgłoszenia wystawcy wraz 
z oświadczeniem do poszczególnych kategorii są dostępne na stronie www.
lgd-szlakiemgranitu.pl i w siedzibie organizatora.

Wnioski będzie można pobrać oraz złożyć w se-

kretariacie w siedzibie spółki od poniedziałku do 

piątku w godz. 7:00-15:00 przy ul. Wesołej 7 lub 

na Oczyszczalni Ścieków w Strzegomiu przy ul. 

Rybnej 71, informacje można uzyskać pod nr tel. 

74 8551 232 lub 74 851 68 01.

Do 30 lipca br. można składać wnioski na podłączenie 
budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego 
z udziałem dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
(WFOŚiGW) oraz budżetu Gminy Strzegom. 

Sołtysi gminy Strzegom dbają o to, by w ich wsiach było 
pięknie, czysto i przede wszystkim przyjaźnie. Jan Ozimek 
- sołtys Morawy, Stefan Dudyk - sołtys Goczałkowa oraz 
Krystyna Gielata - sołtys Modlęcina, poprzez ciężką pracę 
na rzecz swojej miejscowości zostali zauważeni i docenieni 
przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który 
nagrodził ich krzyżami zasługi. 
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Na pierwszym treningu, który 
odbył się 7 lipca br., pojawiło się 
18 zawodników. Nie było wśród 
nich Michała Sudoła i Marcina 
Buryło, których – wszystko na 
to wskazuje – nie zobaczymy 
już w nadchodzącym sezonie 
w barwach AKS-u. Jak powiedział 
trener naszej drużyny, skład ze-
społu w sezonie 2014/15 – w po-
równaniu do ostatnich rozgrywek 
- będzie jeszcze bardziej oparty 

na zdolnej, strzegomskiej mło-
dzieży. Strzegomianie zaplano-
wali w okresie przygotowawczym 
w sumie 4-5 meczów kontrolnych 
– szczegóły w ramce:

Dopiero na początku lipca 
wyjaśniło się, które zespoły będą 
rywalizować w IV lidze dol-
nośląskiej w sezonie 2014/15. 
Dla porządku przypomnijmy 
ostateczne rozstrzygnięcia w IV 
lidze dolnośląskiej. Awans do III 

ligi dolnośląsko-lubuskiej z IV 
ligi dolnośląskiej wywalczyły: KP 
Brzeg Dolny i Karkonosze Jelenia 
Góra. Spadło ostatecznie 5 zespo-
łów: Kuźnia Jawor, Orla Wąsosz, 
Pogoń Oleśnica, Piast Zawidów 
i MKS Szczawno-Zdrój (wycofał 
się jeszcze po rundzie jesiennej). 
W ich miejsce pojawiło się 7 
nowych zespołów – 1 spadkowicz 
i 6 beniaminków (szczegóły po-
niżej – nowe drużyny w IV lidze 
pogrubionym drukiem). Z III 

ligi dolnośląsko–lubuskiej w se-
zonie 2013/14 do IV ligi spadły: 
Prochowiczanka Prochowice, 
GKS Kobierzyce, Promień Żary 
i Steinpol-Ilanka Rzepin. Dwie 
pierwsze drużyny miały zagrać 
od sierpnia br. w IV lidze dolno-
śląskiej, jednak Prochowiczanka 
w ostatnich dniach wycofała 
się z rywalizacji i w jej miejsce 
zagra wicemistrz jeleniogórskiej 
okręgówki - Włókniarz Mirsk. 
Oprócz Włókniarza 4-ligowymi 

beniaminkami są: Nysa Zgo-
rzelec (mistrz jeleniogórskiej 
okręgówki), KS Polkowice, 
Chojnowianka Chojnów (dwa 
pierwsze zespoły z legnickiej 
okręgówki), Zjednoczeni Żarów 
(mistrz wałbrzyskiej okręgówki) 
i Widawa Bierutów (mistrz 
wrocławskiej okręgówki). 

O wynikach sparingów i po-
stępach w grze AKS-u będziemy 
informować na bieżąco.

tw

KS Start Strzegom zakupił 
nową ławkę do wyciskania 
sztangi leżąc wraz z obcią-
żeniami, która będzie służyć 
osobom niepełnosprawnym do 
regularnych treningów. Dzięki 
temu sprzętowi 8 listopada br. 
odbędą się zawody integra-
cyjne osób pełnosprawnych 

i niepełnosprawnych w wyci-
skaniu sztangi leżąc, na które 
zapraszamy już dzisiaj. 
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Szykują się do sezonu...

Sprzęt dla niepełnosprawnych

Skład zespołu w nowym sezonie będzie jeszcze bardziej oparty na strzegomskiej młodzieży. Trzymamy kciuki. Powodzenia! 

Zawodnicy sekcji judo KS 
Start Strzegom, po zakończeniu 
roku szkolnego, rozpoczęli tego-
roczne wakacje mocnym akcen-
tem. Trener Andrzej Rozwałka 

wraz z dziećmi i rodzicami udał 
się na całodniową wycieczkę do 
Karpacza i okolic. 

red

judocy Startu na wakacjach 

Najpierw wystartowali spe-
cjaliści od skoków przez prze-
szkody, a następnie dresaży-
ści (ujeżdżenie) i wkkawiści. 
W tej pierwszej konkurencji 
wzięło udział 60 par w katego-
rii kuce i duże konie, w ujeż-

dżeniu - 30 par: 16 w kategorii 
kuce i 14 w kategorii duże 
konie, w WKKW natomiast 
29 par: 13 kucy i 16 dużych 
koni. Szczegółowe wyniki na 
stronie organizatora: www.
stragona.pl.

Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży (OOM) to krajo-
we zawody sportowe, w któ-

rych startują dzieci i młodzież 
w wieku szkolnym. Jest to 
impreza rangi mistrzostw 
Polski dla kategorii wiekowej 
junior młodszy. Odbywa się 
ona co roku - począwszy od 
1995 r. Od 2012 roku impre-
za rozgrywana jest w trzech 
kategoriach: letnie i halowe, 
umysłowe (brydż, szachy, war-
caby, go), zimowe. 

red

Młody narybek w Morawie na finale wielkiej olimpiady
OOM to impreza rangi mistrzostw Polski dla kategorii wiekowej junior młodszy. Odbywa się od 1995 r.

Podsumowanie 
turnieju STMiG

W dniach 17-23 maja br. 
odbyła się Jubileuszowa XX 
edycja Sportowego Turnieju 
Miast i Gmin - STMiG 2014. 
Największa impreza sportu 
masowego w Polsce rozgrywana 
była w ramach VI Europej-
skiego Tygodnia Sportu dla 
Wszystkich, pod patronatem 
prezydenta RP - Bronisława 
Komorowskiego. Gmina Strze-
gom uczestniczyła po raz drugi 
w tym przedsięwzięciu. Na jej 
terenie odbyło się ponad 50 
imprez, w których uczestniczyło 
ponad 2,5 tys. osób, od przed-
szkolaków do osób starszych. 

tw

Plan gier kontrolnych:
12.07 (w Wałbrzychu) Górnik Wałbrzych (II liga) - AKS Granit Strzegom S. A. 
4:1 (2:1)
19.07 (w Legnicy) Konfeks Legnica - AKS 2:2 (2:1)
02.08 (w Bielawie) Bielawianka Bielawa - AKS
09.08 (w Bolkowie) Piast Bolków - AKS
Istnieje prawdopodobieństwo, że AKS zagra sparing również u siebie – w środę, 
6 sierpnia br.

Dotację w wys. 4 tys. otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego. Kwotę w wys. 1 tys. zł przekazała nam 
gminę Strzegom, a 920 zł pochodziło z funduszy klubu - informuje 
Marek Rydwański, prezes KS Start Strzegom.

W klasyfikacji generalnej 
- w grupie gmin od 15 
do 40 tys. mieszkańców 
- nasza gmina zajęła 33. 
miejsce wśród 94 star-
tujących w całej Polsce. 
Zwyciężyła Dąbrowa Tar-
nowska, przed Długołęką 
i Pyrzycami.

Seniorska drużyna AKS-u Granit Strzegom S. A. już od ponad 
dwóch tygodni trenuje przed rozpoczynającym się 13 sierpnia 
br. sezonem 2014/15. Podopieczni Jarosława Krzyżanowskiego 
pomiędzy zajęciami rozgrywają także gry kontrolne mające na 
celu jak najlepsze przygotowanie ich do ligowych rozgrywek.

Dopiero co zakończył się na hipodromie w Morawie nie-
zwykle udany pod każdym względem Puchar Narodów 
w WKKW, a już kilka dni później (9-13 lipca br.) Ośrodek 
Jeździecki Stragona był organizatorem Finału Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży w sportach konnych, w którym 
uczestniczyły dzieci i młodzież z całej Polski.

Organizatorem poszczególnych 
kategorii są województwa wy-
bierane w drodze konkursu przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
W tym roku organizatorem w spor-
tach zimowych jest województwo 
śląskie, w sportach umysłowych 
- łódzkie, w sportach halowych 
i letnich - dolnośląskie.

Kolejne zawody w Stragonie już wkrótce
Zapowiada się gorący okres w Ośrodku Jeździeckim Stragona w Morawie. 
Podczas pierwszego weekendu sierpnia (1-3.08) zostaną rozegrane zawody 
krajowe w WKKW, po nich następne będą Ogólnopolskie i Regionalne Zawody, 
połączone z Mistrzostwami Dolnego Śląska w ujeżdżeniu (15-17.08). Ostatni 
weekend sierpnia to zawody dla dzieci. W dniach 29-31 sierpnia odbędą się 
Mistrzostwa Polski i Puchar Polski kucy, małych i dużych koni - aż w trzech 
dyscyplinach jeździeckich, w ujeżdżeniu, skokach i WKKW.

Wszyscy bawili się wspaniale, atrakcji nie brakowało, a dzieci niestrudzenie 
dotrzymywały kroku swojemu trenerowi. Po dniu pełnym wrażeń i zabawy, 
i powrocie do domów, mali strzegomianie już planują nowe wycieczki. 
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na sprzedaż nieruchomości stano-
wiących mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu są działki 
położone w Strzegomiu: 
1. działka niezabudowana nr 
1866/1, AM -15, Obr. 3 o po-
wierzchni 925 m2, położona 
w Strzegomiu przy ul. Krót-
kiej. Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019516/2. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
94.000,00 zł
Wadium - 10.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
28.08.2014 r. o godz. 1130 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
2. działka niezabudowana nr 
1886/2, AM -15, Obr. 3 o po-
wierzchni 796 m2, położona 
w Strzegomiu przy ul. Krót-
kiej. Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019516/2. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
81.000,00 zł
Wadium - 9.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
28.08.2014 r. o godz. 1200 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
3. działka niezabudowana nr 
1886/3, AM -15, Obr. 3 o po-

wierzchni 783 m2, położona 
w Strzegomiu przy ul. Krót-
kiej. Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019516/2. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
79.600,00 zł
Wadium - 8.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
28.08.2014 r. o godz. 1230 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
4. działka niezabudowana nr 
1886/4, AM -15, Obr. 3 o po-
wierzchni 784 m2, położona 
w Strzegomiu przy ul. Krót-
kiej. Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019516/2. Nieruchomość 
jest wolna od obciążeń i praw osób 
trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomości 
79.700,00 zł
Wadium - 8.100,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
28.08.2014 r. o godz. 1300 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Strze-
gomiu – sala nr 29.
Na terenie każdej z wyżej wymie-
nionych działek przebiega odcinek 
sieci kanalizacji sanitarnej Ø 160 
PVC zakończony studnią DN 1000 
bet. Urządzenie kanalizacji sani-
tarnej znajduje się w posiadaniu 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Strzegomiu. W związku z lokali-
zacją ww. urządzeń kanalizacji sa-

nitarnej na terenie przedmiotowych 
działki w momencie sprzedaży 
zostanie ustanowiona służebność 
dotycząca:
Zachowania normatywnych odle-
głości tj. minimalnych odległość 
1,50 m wszelkich nowo powstają-
cych obiektów od skrajni urządzeń 
kanalizacji sanitarnej.
Udostępnianie Spółce Wodociągi 
i Kanalizacja w Strzegomiu terenu 
przedmiotowej działki w celu ko-
nieczności przeprowadzenia prac 
remontowo-eksploatacyjnych lub 
usunięcie awarii na urządzenia 
kanalizacji sanitarnej. 
Pozostawienia nad istniejącymi 
urządzeniami kanalizacji sanitarnej 
pasów ochronnych o szerokości 
1,50 m po obu stronach, licząc od 
skrajni przewodu i krawędzi studni, 
w których zabronione jest:
- wykonywanie szczelnej na-
wierzchni betonowej i asfaltowej za 
wyjątkiem nawierzchni łatwo roz-
bieralnej np. z kostki betonowej,
- dokonywania zabudowy trwałych 
nasadzeń (drzewa, wieloletnie 
krzewy ozdobne)
- magazynowanie towarów i urzą-
dzeń,
- prowadzenie robót ziemnych mo-
gących spowodować wypłycenie 
sieci wodociągowych.
W związku z powyższym przyszły 
nabywca nieruchomości nie bę-
dzie rościł z tego tytułu żadnych 
pretensji w stosunku do gminy 
Strzegom.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwałą Nr 
10/2013 Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 30.01.2013 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
obszarów położonych w obrębie 3 
miasta Strzegom, przedmiotowe 
nieruchomość oznaczone są sym-

bolem K.25.MW/MN - tereny zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, jednorodzinnej i usługowej.
Dostęp działek nr 1886/1, 1886/2, 
1886/3, 1886/4, AM -15, Obr. 
3 do drogi publicznej odbywać 
się będzie poprzez działkę nr 
1869, AM – 15, Obr. 3 i działkę nr 
1867, AM – 15, Obr. 3, na których 
ustanowiona będzie służebność 
przejścia i przejazdu na rzecz 
każdoczesnego właściciela działek 
nr 1886/1, 1886/2, 1886/3, 1886/4, 
AM -15, Obr. 3.
Nabywca ponosi koszty związane 
z przeniesieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania nieru-
chomości do sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do prze-
targu jest wpłata wadium, w kwocie 
wymienionej przy odpowiedniej 
działce na konto gminy Strzegom 
- Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 
25.08.2014 r. (za dzień wpłaty 
wadium uważa się dzień wpływu 
środków na konto gminy Strze-
gom). Dowód wpłaty wadium nale-
ży przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, jednak 
nie później niż przed upływem 3 dni 
od dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprzedawanej 
w drodze przetargu podlega zapłacie 
najpóźniej do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który wy-
grał przetarg, od zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 

Koszty związane z przeniesieniem 
prawa własności oraz koszty 
przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości.
Osoby przystępujące do przetargu 
powinny posiadać dokument po-
twierdzający tożsamość. W przy-
padku osób prawnych wymagany 
jest aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru lub 
inny dokument urzędowy określa-
jący status prawny oferenta, spo-
sób reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane jest 
notarialnie potwierdzone pełno-
mocnictwo. Powyższe dokumen-
ty winny być okazane Komisji 
Przetargowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 

Przetarg zostanie przeprowadzo-
ny zgodnie z przepisami Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 września 2004 roku w sprawie 
trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego Urzędu Miej-
skiego w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicznie 
pod nr (74) 85-60-543, ponadto 
informacja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom - www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przyczy-
ny, przy czym informacja o takiej 
decyzji podana zostanie w sposób 
i w formie jaką zastosowano do 
ogłoszenia o przetargu.

na sprzedaż nieruchomości 
niezabudowanych stanowią-
cych mienie komunalne gminy 
Strzegom.
Przedmiotem przetargu są dział-
ki położone na terenie gminy 
Strzegom:
1. działka niezabudowana nr 
260/1, AM – 1, Obr. Stanowice, 
położona w Stanowicach przy 
ul. Olszańskiej o powierzchni 
1.145 m2, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00071783/6. Nieru-
chomość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 31.000,00 zł
Wadium - 4.600,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony 
zostanie obowiązujący podatek 
VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
28.08.2014 r.  o godz. 1030 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Przez w/w działkę przebiega 
sieć wodociągowa Ø110 PVC 
i Ø 160 PVC, połączone ze 
sobą węzłem zasuw (WZ). Urzą-
dzenia wodociągowe znajdują 
się w posiadaniu Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strze-
gomiu. W związku z przebiegiem 
przedmiotowych sieci przez 
działkę nr 260/1, AM-1, Obr. 
Stanowice w momencie sprze-
daży zostanie ustanowiona 
służebność dotycząca:
Zachowania normatywnych 
odległości tj. minimalnych od-
ległość 3,00 m wszelkich nowo 
powstających obiektów od skraj-
ni sieci wodociągowych.
Udostępnianie Spółce Wodocią-
gi i Kanalizacja w Strzegomiu 
terenu przedmiotowej działki 

w celu konieczności przeprowa-
dzenia prac remontowo-eksplo-
atacyjnych lub usunięcie awarii 
na sieciach wodociągowych. 
Pozostawienie nad istniejącymi 
przewodami wodociągowymi 
pasów ochronnych o szerokości 
1,50 m po obu stronach, licząc 
od skrajni przewodów wodocią-
gowych, w których zabronione 
jest:
- wykonywanie szczelnej na-
wierzchni betonowej i asfalto-
wej za wyjątkiem nawierzchni 
łatwo rozbieralnej np. z kostki 
betonowej,
- dokonywania zabudowy trwa-
łych nasadzeń (drzewa, wielo-
letnie krzewy ozdobne)
-  magazynowanie towarów 
i urządzeń,
- prowadzenie robót ziemnych 
mogących spowodować wypły-
cenie sieci wodociągowych.
W związku z powyższym przy-
szły nabywca nieruchomości 
nie będzie rościł z tego tytułu 
żadnych pretensji w stosunku 
do gminy Strzegom.
2. działka niezabudowana nr 
260/2, AM – 1, Obr. Stanowice, 

położona w Stanowicach przy 
ul. Olszańskiej o powierzchni 
1.251 m2, dla nieruchomości 
urządzona jest księga wieczy-
sta SW1S/00071783/6. Nieru-
chomość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nieruchomo-
ści 34.000,00 zł
Wadium - 5.100,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej
Do wylicytowanej ceny doliczony zo-
stanie obowiązujący podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
28.08.2014 r.  o godz. 1100 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Przez w/w działkę przebie-
ga sieć wodociągowa Ø110 
PVC. Urządzenie wodociągo-
we znajduje się w posiadaniu 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. 
z o.o. w Strzegomiu. W związ-
ku z przebiegiem sieci przez 
działkę nr 260/2, AM-1, Obr. 
Stanowice w momencie sprze-
daży zostanie ustanowiona 
służebność dotycząca:
Zachowania normatywnych 
odległości tj. minimalnych od-

ległość 3,00 m wszelkich nowo 
powstających obiektów od skraj-
ni sieci wodociągowych.
Udostępnianie Spółce Wodocią-
gi i Kanalizacja w Strzegomiu 
terenu przedmiotowej działki 
w celu konieczności przeprowa-
dzenia prac remontowo-eksplo-
atacyjnych lub usunięcie awarii 
na sieciach wodociągowych. 
Pozostawienie nad istniejącymi 
przewodami wodociągowymi 
pasów ochronnych o szerokości 
1,50 m po obu stronach, licząc 
od skrajni przewodów wodocią-
gowych, w których zabronione 
jest:
- wykonywanie szczelnej na-
wierzchni betonowej i asfalto-
wej za wyjątkiem nawierzchni 
łatwo rozbieralnej np. z kostki 
betonowej,
- dokonywania zabudowy trwa-
łych nasadzeń (drzewa, wielo-
letnie krzewy ozdobne)
-  magazynowanie towarów 
i urządzeń,
- prowadzenie robót ziemnych 
mogących spowodować wypły-
cenie sieci wodociągowych.
W związku z powyższym przy-
szły nabywca nieruchomości 
nie będzie rościł z tego tytułu 
żadnych pretensji w stosunku 
do gminy Strzegom.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części południowo - zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Stanowice, Grochotów, Ol-
szany, Modlęcin, Granica, Stawi-
ska, Tomkowice, Godzieszówek 
zatwierdzonym Uchwałą Nr 
80/04 Rady Miejskiej w Strzego-
miu z dnia 18 października 2004 
r. nieruchomości oznaczone są 
symbolem 8RM/MN6 – zabu-
dowa zagrodowa w gospodar-

stwach rolnych hodowlanych 
i ogrodniczych.
Nieruchomości podlegają wyłą-
czeniu z produkcji rolnej w trybie 
ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych. Nabywca po-
nosi koszty wyłączenia gruntów 
z produkcji rolnej.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kwocie wymienionej przy od-
powiednich działkach na konto 
Gminy Strzegom – 
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom nr rachunku: 97 1090 
2343 0000 0005 9800 0232 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 25.08.2014 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygrał przetarg 
zalicza sie na poczet ceny na-
bycia nieruchomości, a wadium 
wpłacone przez pozostałe osoby 
zwraca sie po zakończeniu 
przetargu, jednak nie później 
niż przed upływem 3 dni od 
dnia odwołania lub zamknięcia 
przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego. W razie 
uchylania się uczestnika, który 
wygrał przetarg, od zawarcia 
umowy w formie aktu notarial-
nego, wpłacone wadium ulega 
przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz kosz-
ty przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości.

Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać doku-
ment potwierdzający tożsamość. 
W przypadku osób prawnych 
wymagany jest aktualny wy-
pis z właściwego dla siedziby 
oferenta rejestru lub inny do-
kument urzędowy określający 
status prawny oferenta, sposób 
reprezentacji, a także imiona 
i nazwiska osób uprawnionych 
do reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wymaga-
ne jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe do-
kumenty winny być okazane Ko-
misji Przetargowej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmiotem, 
który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przeprowa-
dzony zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004 roku 
w sprawie trybu przeprowadza-
nia przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 
207, poz. 2108).
Dodatkowe informacje związane 
z przetargiem można uzyskać 
w Wydziale Gospodarki Nieru-
chomościami i Zagospodaro-
wania Przestrzennego Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu, Rynek 
38, pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 85-60-543, ponadto 
informacja o przetargu umiesz-
czona jest na stronie internetowej 
Miasta i Gminy Strzegom - www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwołania 
przetargu z uzasadnionej przy-
czyny, przy czym informacja 
o takiej decyzji podana zosta-
nie w sposób i w formie jaką 
zastosowano do ogłoszenia 
o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Strzegomia ogłasza przetarg ustny nieograniczony
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na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej mienie komunalne 
gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
działka niezabudowana nr 
1856/2, AM -15, Obr. 3 o po-
wierzchni 2.709 m2, położona 
w Strzegomiu przy ul. Krót-
kiej. Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00019516/2. Nierucho-
mość jest wolna od obciążeń 
i praw osób trzecich.
Cena wywoławcza nierucho-
mości 253.890,00 zł
Wadium - 25.400,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 % 
ceny wywoławczej.
Do wylicytowanej ceny doli-
czony zostanie obowiązujący 
podatek VAT.
Przetarg odbędzie się w dniu 
28.08.2014 r. o godz. 900 w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego 
w Strzegomiu – sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego zatwierdzonym Uchwa-
łą Nr 10/2013 Rady Miejskiej 
w Strzegomiu z dnia 30.01.2013 
r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszarów poło-
żonych w obrębie 3 miasta Strze-
gom, nieruchomość oznaczona 
jest symbolem K.24.MW/MN - 

tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i jednorodzinnej 
i usługowej.
Pierwszy przetarg na sprzedaż 
przedmiotowej nieruchomości 
ogłoszony na dzień 30.10.2013 
r. zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Drugi przetarg na sprzedaż 
przedmiotowej nieruchomości 
ogłoszony na dzień 09.01.2014 
r. zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Trzeci przetarg na sprzedaż 
przedmiotowej nieruchomości 
ogłoszony na dzień 13.03.2014 
r. zakończył się wynikiem nega-
tywnym.
Dostęp działki nr 1856/2, AM -15, 
Obr. 3 do drogi publicznej odby-
wać się będzie poprzez działkę 
nr 1869, AM – 15, Obr. 3 i dział-
kę nr 1867, AM – 15, Obr. 3, na 
których ustanowiona będzie słu-
żebność przejścia i przejazdu na 
rzecz każdoczesnego właściciela 
działki nr 1856/2, AM -15, Obr. 3. 
Nabywca ponosi koszty związa-
ne z przeniesieniem prawa wła-
sności oraz koszty przygotowa-
nia nieruchomości do sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium, 
w kwocie wymienionej przy odpo-
wiedniej działce na konto gminy 
Strzegom - Bank Zachodni WBK 

S.A O/Strzegom nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 25.08.2014 r.
(za dzień wpłaty wadium uważa 
się dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom)
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargowej 
w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczest-
nika, który wygra przetarg zalicza 
sie na poczet ceny nabycia nie-
ruchomości, a wadium wpłacone 
przez pozostałe osoby zwraca 
sie po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed upły-
wem 3 dni od dnia odwołania lub 
zamknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprzeda-
wanej w drodze przetargu pod-
lega zapłacie najpóźniej do dnia 
zawarcia umowy w formie aktu 
notarialnego. W razie uchylania 
się uczestnika, który wygrał prze-
targ, od zawarcia umowy w for-
mie aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przeniesie-
niem prawa własności oraz kosz-
ty przygotowania nieruchomości 
do sprzedaży ponosi nabywca 
nieruchomości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-

samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-

miu, Rynek 38, pok. nr 35, II 
p. lub telefonicznie pod nr (74) 
85-60-572, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Mia-
sta i Gminy Strzegom - www.
strzegom.pl. bip-przetargi.

Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony

czwarty przetarg ustny nieogra-
niczony na sprzedaż nierucho-
mości stanowiących mienie ko-
munalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
lokal użytkowy nr 1 o po-
wierzchni użytkowej 129,75 
m² położony w budynku 
przy ul. Mikołaja Kopernika 8 
w Kostrzy, gmina Strzegom 
wraz z udziałem 29 %w czę-
ściach wspólnych budynku 
i prawie własności działki 
nr 244, AM - 1, Obr. Kostrza 
o powierzchni 700 m².
Cena wywoławcza nierucho-
mości 100.000,00 zł, w tym:
wartość lokalu mieszkalne-
go 96.740,00 zł
wartość udziału w prawie 
własności działki 3.260,00 zł
Wadium - 10.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 1 
% ceny wywoławczej
Przetarg odbędzie się w dniu 
28.08.2014 r. o godz. 930 
w siedzibie Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu – sala nr 
29.
Dla przedmiotowej nierucho-
mości urządzona jest księga 
wieczysta SW1S/00020712/6.
Nieruchomość jest wolna od 
obciążeń i praw osób trzecich.
Pierwszy przetarg ogłoszony 
na dzień 03.10.2013 r. zakoń-
czył się wynikiem negatywnym 
z powodu braku oferentów.
Drugi przetarg ogłoszony na 
dzień 20.02.2014 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym 
z powodu braku oferentów.
Trzeci przetarg ogłoszony na 
dzień 07.05.2014 r. zakończył 
się wynikiem negatywnym 
z powodu braku oferentów.
Istnieje możliwość zmiany spo-
sobu użytkowania lokalu użyt-
kowego na lokal mieszkalny, 
jednakże wymaga to zgody 
starosty powiatowego w Świd-
nicy.
Szczegółowe informacje 
w sprawie zmiany sposobu 
użytkowania uzyskać można 
w Wydziale Budownictwa Sta-
rostwa Powiatowego w Świd-

nicy, Świdnica ul. M. Skłodow-
skie-Curie 7, tel. 74/850-04-20
Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla 
części północno-zachodniej 
gminy Strzegom obejmującej 
wsie: Goczałków, Goczałków 
Górny, Rogoźnica, Granicz-
na, Wieśnica, Żółkiewka, Ko-
strza, Żelazów zatwierdzo-
nym Uchwałą Nr 104/04 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
03.12.2004 r. nieruchomość 
oznaczona jest symbolem 
5MN/RM2 – zabudowa miesz-
kaniowo – usługowa, w ramach 
której dopuszcza się lokaliza-
cję budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych i jednorodzin-
nych, mieszkalno-usługowych 
oraz usługowych.
Warunkiem przystąpienia do 
przetargu jest wpłata wadium 
na konto gminy Strzegom - 
Bank Zachodni WBK S.A O/
Strzegom, nr rachunku: 
97 1090 2343 0000 0005 9800 
0232 w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 25.08.2014 r.
(za dzień wpłaty wadium uwa-
ża się dzień wpływu środków 
na konto gminy Strzegom) 
Dowód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetargo-
wej w dniu przetargu. 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygrał prze-
targ zalicza sie na poczet ceny 
nabycia nieruchomości, a wa-
dium wpłacone przez pozosta-
łe osoby zwraca sie po zakoń-
czeniu przetargu, jednak nie 
później niż przed upływem 3 
dni od dnia odwołania lub za-
mknięcia przetargu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Nabywca ponosi koszty zwią-

zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezenta-
cji, a także imiona i nazwiska 
osób uprawnionych do repre-
zentacji. W przypadku usta-
nowienia pełnomocnika przez 
osobę fizyczną, wymagane 
jest notarialnie potwierdzone 
pełnomocnictwo. Powyższe 
dokumenty winny być okazane 
Komisji Przetargowej bezpo-
średnio przed rozpoczęciem 
przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (Dz. U. Nr 207, poz. 
2108).
Dodatkowe informacje związa-
ne z przetargiem można uzy-
skać w Wydziale Gospodarki 
Nieruchomościami i Zagospo-
darowania Przestrzennego 
Urzędu Miejskiego w Strzego-
miu, Rynek 38, pok. nr 35, II 
p. lub telefonicznie pod nr (74) 
85-60-543, ponadto informacja 
o przetargu umieszczona jest 
na stronie internetowej Mia-
sta i Gminy Strzegom - www.
strzegom.pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogłosze-
nia o przetargu.

przetarg ustny nieograniczo-
ny na sprzedaż nieruchomo-
ści stanowiącej mienie komu-
nalne gminy Strzegom.
Przedmiotem przetargu jest 
udział 1/3 w nieruchomości 
położonej w Strzegomiu: 
1. nieruchomość zabudo-
wana w udziale wynoszą-
cym 1/3 w skład w której 
wchodzą dwa lokale 
mieszkalne – lokal nr 3 i 4 
dz. nr 180, AM -22, Obr. 
5 o powierzchni 1159 m2, 
położona w Strzegomiu 
przy ul. Brzegowej 71 . 
Dla nieruchomości urzą-
dzona jest księga wieczysta 
SW1S/00012857/5. Nieru-
chomość jest wolna od ob-
ciążeń i praw osób trzecich.
Lokal mieszkalny nr 3 
o pow. 86,84 m2 położony 
na I piętrze budynku, składa 
się z:
- pokoju o pow. 29,36 m2

- pokoju o pow. 23,39 m2

- przedpokoju o pow. 6,60 m2

- kuchni o pow. 17,68 m2

- łazienki o pow. 9,81 m2

Lokal mieszkalny nr 4 
o pow. 26,18 m2 położony na 
poddaszu, składa się z:
- pokoju o pow. 6,71 m2

- pokoju o pow. 6,87 m2

- przedpokoju o pow. 2,37 m2

- kuchni o pow. 10,23 m2

oraz pomieszczenia przyna-
leżnego – komórki znajdują-
cej się w budynku o pow. 0,94 
m2 
Cena wywoławcza nieru-
chomości 152.469,00 zł
Wadium - 15.000,00 zł
Postąpienie – nie mniej niż 
1 % ceny wywoławczej.
Przetarg odbędzie się 
w dniu 28.08.2014 r. o godz. 
1000 w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Strzegomiu – 
sala nr 29.
Zgodnie z miejscowym pla-
nem zagospodarowania prze-
strzennego zatwierdzonym 
Uchwałą Nr 91/2004 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
10 listopada 2004 r. w spra-

wie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Strze-
gom, przedmiotowa nierucho-
mość oznaczona jest sym-
bolem MR tereny zabudowy 
zagrodowej.
Dla osób zainteresowa-
nych, lokale udostępnione 
będą do oglądania w dniu 
21.08.2014 r. w godzinach 
od 1000 do 1030.
Nabywca ponosi koszty zwią-
zane z przeniesieniem prawa 
własności oraz koszty przy-
gotowania nieruchomości do 
sprzedaży.
Warunkiem przystąpienia 
do przetargu jest wpła-
ta wadium na konto gminy 
Strzegom - Bank Zachodni 
WBK S.A O/Strzegom nr ra-
chunku: 97 1090 2343 0000 
0005 9800 0232 w nieprze-
kraczalnym terminie do 
dnia 25.08.2014 r. (za dzień 
wpłaty wadium uważa się 
dzień wpływu środków na 
konto gminy Strzegom) Do-
wód wpłaty wadium należy 
przedłożyć Komisji Przetar-
gowej w dniu przetargu.
 
Wadium wpłacone przez 
uczestnika, który wygra prze-
targ zalicza sie na poczet 
ceny nabycia nieruchomości, 
a wadium wpłacone przez 
pozostałe osoby zwraca sie 
po zakończeniu przetargu, 
jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia odwo-
łania lub zamknięcia przetar-
gu.
Cena nieruchomości sprze-
dawanej w drodze przetargu 
podlega zapłacie najpóźniej 
do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 
W razie uchylania się uczest-
nika, który wygrał przetarg, 
od zawarcia umowy w formie 
aktu notarialnego, wpłacone 
wadium ulega przepadkowi. 
Koszty związane z przenie-
sieniem prawa własności 
oraz koszty przygotowania 

nieruchomości do sprzedaży 
ponosi nabywca nierucho-
mości.
Osoby przystępujące do prze-
targu powinny posiadać do-
kument potwierdzający toż-
samość. W przypadku osób 
prawnych wymagany jest 
aktualny wypis z właściwego 
dla siedziby oferenta rejestru 
lub inny dokument urzędowy 
określający status prawny 
oferenta, sposób reprezen-
tacji, a także imiona i nazwi-
ska osób uprawnionych do 
reprezentacji. W przypadku 
ustanowienia pełnomocnika 
przez osobę fizyczną, wy-
magane jest notarialnie po-
twierdzone pełnomocnictwo. 
Powyższe dokumenty winny 
być okazane Komisji Prze-
targowej bezpośrednio przed 
rozpoczęciem przetargu.
Umowa notarialna może być 
zawarta wyłącznie z podmio-
tem, który przetarg wygra. 
Przetarg zostanie przepro-
wadzony zgodnie z przepi-
sami Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 14 września 
2004 roku w sprawie trybu 
przeprowadzania przetargów 
oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (Dz. U. Nr 207, 
poz. 2108).
Dodatkowe informacje zwią-
zane z przetargiem można 
uzyskać w Wydziale Go-
spodarki Nieruchomościami 
i Zagospodarowania Prze-
strzennego Urzędu Miejskie-
go w Strzegomiu, Rynek 38, 
pok. nr 34, II p. lub telefonicz-
nie pod nr 74 8560-543, po-
nadto informacja o przetargu 
umieszczona jest na stronie 
internetowej Miasta i Gminy 
Strzegom - www.strzegom.
pl. bip-przetargi.
Zastrzega się prawo odwoła-
nia przetargu z uzasadnionej 
przyczyny, przy czym infor-
macja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie 
jaką zastosowano do ogło-
szenia o przetargu.

Burmistrz Strzegomia ogłasza Burmistrz Strzegomia ogłasza

Burmistrz Strzegomia informuje
Na podstawie art.35, ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) informuję, że na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Strzegomiu – Rynek 38, zostały wywieszone na 
okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy 
Strzegom przeznaczonych do:
- sprzedaży zgodnie z Zarządzeniem Nr 190/B/2014 Burmistrza 
Strzegomia z dnia 10 lipca 2014 r. 
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Słoneczna pogoda dopisuje, nic więc dziwnego że najmłodsi strzegomianie spędzają czas wolny od nauki na wiele sposobów. Jedni na miejscu, inni wyjeżdżają nad nasze piękne mo-
rze korzystając z wodnych kąpieli, inni jeszcze spacerują po górskich szlakach. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z różnych miejsc, gdzie przebywali nasi mieszkańcy w trakcie wakacji. 
Wsparcia finansowego organizatorom tych przedsięwzięć udzieliła gmina Strzegom.

Wakacyjna zabawa w pełni!!! 

uczestnicy „wakacji w Karmelu”, które zorganizowało Strzegomskie 
Centrum Kultury

SCK przygotowało dla dzieci mnóstwo atrakcji. Nikt nie powinien narzekać 
na nudę

uczestnicy kolonii letniej w międzywodziu zorganizowanej przez 
Stowarzyszenie rozwoju wsi olszany. dofinansowanie w kwocie 7,2 tys. zł

Stowarzyszenie na rzecz wspierania Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II 
w Strzegomiu” było organizatorem półkolonii pod hasłem „lato z dwójką”. 
tutaj na basenach. Kwota dofinansowania – 3 tys. zł

uczestnicy kolonii w Kołobrzegu zorganizowanej przez Stowarzyszenie 
uczniowski Klub Sportowy „aktywna Kostrza” – dofinansowanie w kwocie 
9 tys. zł

Półkolonia zorganizowana przez stowarzyszenie „Przyjaciele czwórki” 
obfitowała w wiele atrakcji pozwalających na aktywny wypoczynek letni 
oraz promocję zdrowego stylu życia. Kwota dofinansowania – 4,5 tys. zł

Koło Przyjaciół dzieci „Copernicus” przy PSP 2 w Strzegomiu 
zorganizowało 2-tygodniową półkolonię, w której wzięło udział 90 
uczniów. tutaj w kinie C3d. Kwota dofinansowania – 6 tys. zł

zajęciami, które zorganizowało Stowarzyszenie Pedagogów 
i Psychologów objęto 90 uczniów. rywalizacja sportowa była ważnym 
akcentem półkolonii. Kwota dofinansowania – 13,7 tys. zł


